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 ןופ עיצקַאדער רעד ךרוד ןרָאװעג טרעלקרַאפ זיא גָאטסנריױּבעג ןט78 םױדנַאל דערפלַא רײד וצ ךוּב-לבוי םָאד

 ןיא 1029 יַאמ ּבײהנָא .ןעזייר ןמלז ןוא יקצולירּפ חנ ,ךיירנייוו סקַאמ ןופ דנַאטשַאּב ןיא "עינַאלַאליפ רעשידיי, רעד

 רעשידִיי , רעד ןופ רעמונ רעקידנפיול רעד .,םידימלת ןוא דניירפ=עמוג םרַאליּבוי םעד וצ וװידּב:רַאלוקריצ רעד םיױרַא

 ,ןפָאה טגעמעג ןעמ טָאה ; קיטרַאפ ןצנַאגניא ןעוועג עיצקַאדער רעד דצמ טלָאמעי ןיוש זיא (6--4 'מונ) ײעיגָאלָאליפ

 ךָאנ םנטייציײּב ןוָאליצסױרַא ןּבעגניא ךיז טעװ .,ןימרעט םענעזיוװעגנָא םוצ ןסילפנײרַא ןלעװ ןעלקיטרַא יד .ּבױא זַא

 ןּבָאה רעטעּברַאטימ יד יא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעדייל ,ייליּבוי סױדנַאל ר"ד וצ לַאנרושז ןופ רעמונ םעיינ ַא

 ןכיג ַאזַא וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג טינ זיא "עיגַאלַאליּפ , רעד ןיפ קינכעט יר יא ,טנכערעג טָאה ןעמ יוװ רעמ טמַאזעג ךיז

 גַאלרַאֿפ םוצ טדנעװעג 1028 רעמװ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא ןרָאטַאיציניא יד ךיו ןּבָאה רעּבירעד .ָאּפמעמ

 טעטימַאק-ריזינַאגרַא רעד טעדנירגעג ךיז טָאה טייצ רעד רַאפ .ךוּב םָאד ןּבעגצסױרַא םיא טגײלעגרָאּפ ןוא ןיקצעלק .ּב

 ןוא ןעמענוצרעּביא ןסַאלשַאּב םידדצ עלַא ןופ םּכסה ןטימ טָאה רע ןוא ,טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי םעד רַאפ

 טציא טײנ שובל םעד ןיא טֵא ,עירעס עשיגַאלַאליפ ,ײןטּפירש, דנַאּב ןטשרע םלַא ךוּב=ױדנַאל סָאד ןקידנערַאפ וצ

 ,ךוּב סָאד םיױַרַא

 גנולמ ַאו=לבוי ַא ןיא ךיז ןקילײטַאּב וצ גָאלש-ַאפ ןפיוא דיירפ טימ ןפורעגּפַא ךיז ןּבָאה ענעטעּברַאּפ עלַא טעמּכ

 טינ ןטעּברַא ערעײז ןּבָאה סָאװ ,ןרעה עכעלטע ןופ ווירּב יד ָאד ןעגנערּב רימ ,יױדנַאל דערֿפלַא רײד דובּכַּל

 .ןּבעגנײרַא טנעקעג = |

 : ןּבירשעג טָאה ,ןיו ,םייה לעט עּב ןָאטנַא רַאסעּפָארּפ

 +תז ןהזס 1160061ו0װ60 26060 טם0 016 800006 2101204װ09, גמ סותסז וטס01ט610160/60 169ו8900101 1טז תמסוחסח

 עסטסמ |109600- טחס 16060506006 1160 1 402 ח10202/26146ח, ם2חס /סה מסז2וסהי 300006 69 9100 םטז טזו ס1חס

 ןכ0196011606 !6ט00960טמ8 02ת06/װ0, 6גמח 0106 1סװ קסזמ ומסומסח ת{גממ 5161604 מס סֹומ 6:221061 גפ חּפסזסח 86-

 זחס!חפגזמסח 127160019968 560 06ח0 2869ממ !תנ 2/206/מופסװ60 (סץננמגפוטזמװ 9606. 1הזס 1651900006 0! ג06/ פוזסתק

 ןמווס|סס1פסװסמ (0021266ס// 100 20 6169סח0 60601646 4695 ,11001900" קומ 1ס 1 216...

 : הבושת ַאזַא ןעמוקעגנָא זיא ,ןעסיג ,ר עט ני ג .ל רָאסעּפַארּפ ןופ

 650 96װז גטסה 1סװ !הסזזמ 00. 2. 1גמ0גװ טסזסןזס (6ז 021 תמוז 57. 1גז זמסוװס פוטסו6ח טססז 016 סגטמסזפקז-

 006 תווז טמסזזח8סווסוסז 260611611082601 טמ90021208ז6 10160516 861618161) 50 תמטפפ 100 !ממסמ 1606 ם00/ סותס

 405011129186  /גמטטסז4 61161/6תי

 ,שידיי ןופ טיּבעג םעד ןיא טײקטנװַאהַאּב רעגונעג=טינ ּבילוצ ןוא טייצ ןיא קחוד ּבילוצ

 לַאפוצ ןקיסָארדרַאפ ַא ּבילוצ ןעגנַאנרעד גנודַאלנייא יד זיא גרוּבסַארטש ןיא יוו על ירנַאטסענרע רָאסעּפָארּפ וצ

 ;טרעּפטנעעג טָאה רע .,ןקישוצ טנעקעג טינ רעמ טעּברַא ןיק רע טָאה םעד ּבילוצ ,גנוקיטעּפשרַאֿפ רעפיורג ַא טימ

 */סט9 2067 ןכ2/1206ח0601 1500 06 ןקסתפסז (ט6 ן'גו קסטז 165 !זגעגעא 06 20. 2160 12002ט /ג קוטפ 6

 651006. || 4 616 16 ע6002016 1000266ט/ 46 ,ת006* טנעגתסחס 06 ןקחווס10916, 20551 2וסת קכגז 12 |ותסטופשףטס ףטס קסטז

 16 10160016. 6069 4 ןאו ףטס ן'ֹו 40, 1 ץ 2 טסגטססװק 2400665'0, זוסת 10102ו00װ ןיסז5006006 6805 065 600065. 16 פופ

 085 תסטזסטא ףט6ס . ףֿפ 2ע62 סט 14 66110246 ןק60966 ('װסחסזסז 969 75 2חפ 61 |ס 5019 וז6ּפ /סחסז6 תוס/-זוסחוס ףט6

 ווסת ססמססטז9 214 קט טסװפ ןק2ז2106 01116.*



 =רַא רעטנַאועגוצ רעד ןעמוקעגנָא טינ הּביס רענעעזעגסיורַאּפ-טינ ַא ּבילוצ זיא ,ןָאדנַאל ,רע ט ס ַא ג .מ רײד ןופ

 .ןכַארּפש=ףושיּכ עשידיי-טלַא ןגעו לקיט

 ןופ ןנָאלשרַאּפ עכעלטע ךָאנ ןרָאװעג טכַאמעג ןעניײז ןסָאלשעגּפָא ןעועג ןיוש זיא עיצקַארער יד יװ םעדכָאנ

 .ןײגנײרַא טנעקעג טינ דנַאּב םעד ןיא ןיוש ןעלקיטרַא ערעײז ןּבָאה רעדיײל רָאנ ; רעטּפַאשנסיװ עטסואווַאּב

 .עיצקַארער רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז יז יו ,רדס םעד ןיא ןעיײג ןעלקיטרַא יד

 =םיוא רעשידיי ַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןענייז ךוּבלמַאז ןקיזָאד םעד ןיא זַא ,טייקנדירפוצ טימ ןענעכײצרַאפ רימ

 ןּבַאה ײז ןופ לײט .ןכַארּפש ערעדנַא ףיוא ןּבײרש טציא ויּב ןגעלפ סָאװ ,עטנרעלעג ענױוַא ךיוא ןטָארטרַאּפ עּבַאנ

 -לעּב ןופ :ןעלקיטרַא יד טצעזעגרעּביא ןענייז שטייד ןופ וניהד ;שידיײ ןיא טינ ןטעּברַא ערעײז טקישעגנצ טציא ךיוא

 ,קרעטש .װ יּפָארּפ ןופ ,גרעּבנעםיײװ .ש ר"ד ןופ ,ןַאמדלָאנ רוטרַא ר"ד ןופ ,רענללעק .ל יפָארּפ ןופ ,ןײלַא לבויה

 ;רעליװ .י ר"ד ןופ לקיטרַא רעד -- שילױוּפ ןופ ;דלַאװנורג .מ ר"ד ןופ ,ױדנַאל .ל רײד ןופ ,טכילנַאט .י רײד ןופ

 .וָארַאנַאק ינעגוועי 'ּפַארּפ ןופ לקיטרַא רעד שיסור ןופ

 =ָאורעּפ עלַא יד ןצרַאה ןצנַאנ ןופ טקנַאד טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי םעד רַאּפ טעטימָאק-ריזינַאגרַא רעד

 סָאװ ,דיירפ ןייז םיוא טקירד ןוא ,קנַאשעג-לבוי ןקיזָאד םעד ןופ ןעמוקדנַא טשוצ םייּב ןפלָאהעגטימ ןּבָאה סָאװ ,ןענ

 יש ַאוַא ןיא -- גנקיטעּפשרַאפ טימ םנה -- םױרַא טרָאפ ךוּבלמַאז סָאד טײנ תועינמ עסיורג יד ףיוא טקוקעג טינ

 ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טּפַאשנסיװ רעד וצ עּביל ןוא רַאליּבוי ןרַאפ טקעּפסער ןטײרּפש סע לָאז ,םענרַאפ םענ

 ,רוטַארעטיל

 םעד ןופ עיצקעס עשיגָאלָאליפ יד

 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי

 .ראמערקעפ ,ךיירנייוו .,מ ,1926 לירּפַא

 עי.
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 בז יד ףױא ןוימ

 ו

 -הרזמ ,רָארּב ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא ױדנַאל דערפלַא , 
 ןופ החּפשמ ַא ןיא ,1850 רעּבמעװָאנ ןט-95 םעד ,עיצילַאג
 רע ואװ ,ןיװ ןיק ןעמוקעג רע זיא רָאי 15 וצ .סוחי ןסיהג
 ךָאנ .עיזַאנמיג רעד ןופ סַאלק ןטפניפ םעד ןיא ןיײרַא זיא
 טײקנרײשרַאפ יד טריסערעטניא קרַאטש םיא טָאה זיײװלגני
 =ָאװ ןופ טיּבעג םעד ףיוא טרפּב ,שטייד ןוא שידײ ןשיװצ
 ןופ ןצעזעג יד ןגעװ ןטכַארטרַאפ ךיז טנעלפ רע ןוא ,םזילַאק
 -לטימ טימ טפַאשטנַאקַאּב יד טשרע רעּכָא .תונושל עקיזָאד יד
 ןמעּביז םעד ןיא טסלָאמַאד טנרעלעג טָאה'מ סָאװ ,שטיידכיוה
 .געװ ןקיטכיר םעד ןזיוװעג םיא טָאה ,ץעיזַאנמיג רעד ןופ ּסַאלק
 ןעלמַאז טימ רדִסּכ ןּבעגעגּפָא ךיז רע טָאה ןָא טלָאמעי ןופ
 ער" ןופ ךועמרעפא ןוא קטאקרוא ןא- ןלַאירעטַאמ
 עשטייד יד ,טּפַאשנסיװכַארּפש עניימעגלא יד ןרירוטש טימ ןוא
 ' ןשידידוי םעד טקידנעעג .ןכַארּפש עשיװַאלפ יד ןוא ןטקעלַאיד
 זיּכ רָאי 12 רע טָאה ,טעטיסרעווינוא רעניװ ןופ טעטלוקַאּפ
 ןַאד ןוא טַאקָאװדַא סלַא טכירעג ןיא טריצישקַארּפ 87
 .טעּברַא רעכעלטּפַאשנסיװ .ןייז טעמדיװעג .ןצנַאגניא . ךיז

 ןענייז סע ןיהואוו ןיװ ןיא 1865 .טניז קידנּבעל
 פ ןסירעגּפָא ,(ןעמוקעגרעּבירַא ןרעטלע ענייז ךיוא 1876 רָאי
 א ,ךַארּפשסקלָאּפ רעשידײ רעד ןופ רוקמ ןקידעּבעל םעד
 =עגנָא טּפיוהרעד ןעװעג ןעידוטש עשיָאלָאליפ ענייז ןיא רע

 =עד ןוא ,טייהדניק רענעגייא ןייז  ןופ תונו
 ?קיפ וצ עּבַאגפױא-טּפיױה םלַא :טלעט םשעג ךיז רע טָאה רעּביר-

 זיא יז ױזַא יװ ,ךַארּפש רעשידִיי רעד 0 בצמ םעד ןריפ
 צזצ םעד ןטימניא דָארּב ןשימיײה ןייז .ןיא ןרָאװעג טדעדעג

 יד .טימ גנוכיילגרַאפ ַא .ןָא טינ ךעלטנייװעג -- ,טרעד גיי
 .שטייד-שידיי ןרעטלע םעד טימ ןוא ןטקעלַאיד עשידיי ערעדנ
 תודוסי יד םורַא-ױזַא ןעניפעגוצסיוא :ןעװעג זיא ליצ 0

 שידיי ַא ןּפַאש .ןוא קישַאמַארג רעשידיי רעשירָאטסיה רעד
 טושּפ ןיז טינ לָאז טרָאװ עשידי סָאד ואװ ,ךוּברעמרעװ
 ןּבעגעגנָא ךיוא לָאז סע טרעיינ ,שטשייד ףיוא טצעזעגרעּכיא
 -סנרער ,וַארּפ ןיא ךיורּבעג רעד .,עיגָאלָאמיטע ןייז ןרעװ
 .טשּפ םענופ גנולקיװטנַא יד ןוא רעטרעװכירּפש ןוא ןשזַא

 =יזָאד רעד ןופ רע זיא ןדנעטשמוא עכעלרעסיוא ךרוד
 -כײל וצ ןרָאװעג .ןגױצעגּפָא עּבַאגפױא רעסיורנ רעק
 טָאה רע עכלעװ ייּכ ,םענרַאפ ןרענעלק ַא ןופ .ןעידוטש ערעט
 ךיוא בנַא ןענייז עכלעוװ . ןוא / ןטעּברַארָאפ .ענייז .טדנעװרַאפ
 טָאה לשמל ױזַא .טעּברַאטּפױה ןייז ייּב .ןעמוקעג ץינ וצ םיא
 "תונורכז, סלימַאה לקילג ןופ עּכַאגסױא טנַאפױק דוד .יֿפָאהּפ
 יד ןופ ךַארּפש רעה ןגעװ טעּברַא ןייז וצ טנערעגנָא םיא
 רעניװ ןיא טָאה דניקרעטסעװש ַא םנייז ןעװ ; תונורכז עקיזָאד
 רָאי . ןופ . ווירּב .רעגָארּפ לקעפ  סָאד טקעדטנַא ויכרַאזהכולמ

-{ 

 א
1 
 וי

 הדסּכ

 יודנַאל רערפלַא

 -עטניא ןשיטערָאעט  םיוא ןיולּב הליחּתכל רע טָאה ,9
 ,וירּב יד ןופ ךַארּפש יד ןרידוטש טימ ןּבעגענּפָא ךיז סער
 ִיַא ןענופעג ווירּב יד ןיא טָאה רעכלעװ ,ןײטשכַאװ ר"ד רָאנ
 טיא ייּב טָאה ,ןעגנושרָאפ עשיגָאלַאענעג ענייז רַאפ רצוא
 טָאה ױדנַאל ןעװ - ןּבעגסױרַא תופּתושּב יז לָאזמ ,טלעוּפעג
 :ענּפָא 11 1611 טמ קח סםדלַאװנורג ןופ טפעה ןט:22 ןיא
 -ימירק רענעסיג ןופ טעּברַא רעד רעּביא עיזנעצער ַא טקורד
 אסווש ןפסו ! 63 0601900648 רעטניג ּּפ רָאסעּפָארּפ א

 וצ ךיז קיטיײנ רַאפ ןענופעג רעטנינ .ל טָאה ,0גטמסזפ
 רֶאי 10 ןופ ךשמ ןיא ןוא .גנוהניּברַאפ .ןיא םיא שימ ןלעטש
 -ָאלָאמיטע ןוא ןעגנורעלקרעד טלעטשעגצ םיא ױדנַאל טָאה
 עשיװַאלס ןיא עשידי ,עשיאערּבעה רעּביא רָאנ טינ סעיג
 ערעדנַא ןופ ןוא עשטייד יד רעּביא ךיוא טרעיינ .,ןטנעמעלע
 -עקשטנעה, ןרעּביא טעּברַא ס'ל ןופ טַאטלוזער ַא ןכַארּפש
 -םיבנג רעשיליזּפ רעד א: עידוטש ןייז ןעוועג ךיוא זיא "ןושל
 פוסשמֹוא זמסשע סַאקרוק ינָאטנַא ןופ דנורג ןפיוא ךַארּפש
 .- 9 רב 21082:619416)

 ר"ד ןשעּברַא ערעדנַא עלַא זַא ,טסיירד ןגָאז געמ ןעמ
 -רַאפ ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא טָאה רע סָאװ ,סױדנַאל
 ןייז ןופ ןטקודָארּפ-לּפט זױלּב ןעװעג ךיוא ןענייז ,טכעלטנפע
 .קרעוו-ךוּברעשרעװ ןסיורג ןייז ןופ ךעלצינשמָא ,טעּברַאטּפױה
 םעד ןופ טשּפ ןטסנעש ןטימ קרעװ-סנכעל ןייז זיא סָאד טָא
 ןּבלַאה ַא יװ רעמ ןיוש טעברַא רע ןכלעװ רעּביא ,טרָאװ
 .קשח ןטרענימעג טינ ַא טימ גָאט ןקיטנײה זיּב ןוא טרעדנוהרָאי

 עקיזָאד סָאד וַא ,וצרעד טכַארּכעג ןֵּנָאה ןטיצ עדעװש יד
 ךעלשיוק רעטנזיוט ףיוא ןטלַאהַאּברַאפ םויה-דע ךָאנ זיא קרעװ
 טרעשַאּב לָאז יאולה .ןיװ ןיא רעמיצ-רידוטש סױדנַאל ר"ד ןיא
 קנַאשעג ןקיזָאד םעד ןעגנַא ַאלרעד וצ ןכיגניא לבויה:ןתח םעד ןיז
 ו/- . וה ןוא :עינָאלָאליפ רעשידי רעד ןופ  רעניגרַאפ ןוא רעטעּברַא עלַא
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 עציקס עשיגָאלאענעג
 ַא יא ןייק  טינ  זיא עיגָאלַאענעג לייפ

 םעד ץוח רָאנ ,עטכישעג רעד ףליה וצ טמוק יז .טּפַאשנסיו
 ; גנושרָאפ  עשיגָאלָאיב יד לובג ריא ןיא ןיירַא ךָאנ יז טיצ
 ךיז טסיײלפ ןוא תֹוכָא יד ןופ ןטפַאשנגײא יד טסעפ טלעטש יז
 ערעל רעד רַאפ לַאירעטַאמ םענענופע:פיוא םעד ןצינרַאּפ וצ
 -ילדנעצ ןופ ןיוש ןריטסיזקע ןטײל ייּב .טייקידהשוהיב ןגעװ
 גורל מַאפ רַאפ ןעגנוקינייארַאפ עלעיצעּפס ןרָאי רעק
 ּב ;ןטַאטלװער עקיטנָאק וצ טכיײרגרעד .ןיוש ןּבָאה יז ןוא
 -רעדנוה ליפ רַאפ ןופ ףירנַאּב ַא ןיסחויה תלשלש זיא זנוא
 ָא ךיז ןּכיג עטנרעלעג עשידיי ענעעזעגנָא- ןוא ןרָאי רעט
 0 ערעטיירּב ןיא רָאנ ,טֿפַאשנסיװ ןופ גיװצ םעד טימ
 יד לָאז ץנַאג ךָאנ טימרעד ךיז ןעמ  טריסערעטניא
 ,עלעּבַאט רעקידנעייטשייּב רעד טימ ןעמַאזוצ ,עציקס עקיזָאד
 גנושרָאפ-סוחי רעשידי רעד וצ רעייטשוצ רענײלק ַא ןייז

 תּובָא עלַא ןייז וצ םמשּכ טרוּפ ןסיוא טינ ןענײז רימ
 ןעגנערּב רימ :  ןעניפעגסיוא .ךיז .ןזָאל סָאװ יױהנַאל ר"ד ןופ
 עטצעל יד רַאפ ןעמענ עטסקישכיװ יד רָאנ עלעּכַאט רעד ןיא
 רעטסטלע ,רעטשרע רעד ןופ ןענָאזרעּפ יד קידנכוז .תורוד ףניפ
 =ױזַא וצ רימ ןעמוק ,רוטַארעטיל רעשינָאלַ ַאענעג רעד טול יײר
 - ןטַאטלוזער ענ

 יבצ 'ר ןופ לקינײא ןַא ןעװעג זיא 00 אדנַאל םייִח
 זיא רע סָאװ ,1714 ןּברָאטשעג ,אדנַאל טינס שיטיװ שדיה
 ,עקָארק ןוא אטּפַא ןיא בר ,ףירח קחצי ןופ םעדיא ןַא ןעוועג
 .1885 'טשעג

 לקינייא ןַא ןעװעג זיא ,49) ד"ַּבאַּב םירמ ,ּבײװ סמיח
 רע סָאװ ,1704 'טשעג ,דָארּב ןוא ןאשזעשזּב ןיא בר ,קחצי ןופ
 בר ,לשעה עשוהי םהרבא ןופ לקינייא ןַא ןעװעג רעדיװ זיא
 1663 ןּכרָאטשעג זיא רע ואװ ,עקָארק ןוא קסירּב ,ןילּבול ןיא
 ףקינייא:רוא-רוא-רוא-רוא ןַא ,סע טפייה ,ןעװעג זיא קחצי 'ר
 ,(ןעגָאּבנעלענעצַאק קחצי 'רּכ ריאמ 'רע הבודאּפ ם"רהמ םענופ
 ןופ טמאמשעב רע טָאה אליממ ;1565--1459 ךרעּב טּבעלעג
 6::1 ךרעּכ זיא רעכלעװ ,ץנימ לה רזעלא 'רּב הדוהי 'ר
 ןוא בר טרָאד ןעװעג ,עודַאּפ ןייק דנַאלשטײד ןופ ןעמוקעג

 יז ,ײרעמירַאבכ=סוח ירד ראט ריח

-=+ 
 ףיוייוו
 / גיו

 ןיא 1508 ךרעּב ןּברָאטשעג ןוא טעטיסרעווינוא םייּב רעדעל
 .רָאי 100 ןופ רעטלע ןכיוה

 רעגַארּפ םענופ ןוז ַא ןעװעג זיא 40 אדנַאל עקכקעי
 -נוא טסואווַאּב זיא סָאװ -,אדנַאל ל"גפ לאקזחי 'ר ןיד-תיּב-בַא
 .1193--1713 ןופ טּבעלעג טָאה רע .הדוהיּב עדונ ןעמָאנ ןרעט
 -יבצ ןטנַאמרעד ןיוש םעד ןופ לקינײא ןַא ןעװעג ךיוא זיא רע
 .אדנַאל שיטיװ שדיה

 ןופ .זיא .(9) .רילַאק רזעילא
 ּבילוצ ,טסואוװַאּב זיִא ס צי ןּב ריאמ 'ר ןופ לקינײא ןַא
 ןעמָאנ ןרעטנוא ,(ש"א) טַאטשנזײא ןיא ןלײװ ןקירָאיגנַאל ןייז
 טמשעג ןוא 1744--1670 ךרעּכ רע טָאה טּבעלעג .ׂש"ַא ם"רהמ
 ןופ לקינייא : ןעוװעג זיא ריאמ 'ר .הכישי-שאר ןוא ברא יו
 =נוא טסואוַאּב זיא סָאװ ,ןהּכה יתּבש 'ר ןופ רעטסעװש ַא
 ,(1665--1659) ך"ש תוכית-ישָאר יד רעפ

 ןעװעג דצ סעמַאמ 0

 ָאװ ,קחצ

 4 יודנַאל

 סקעו ךרוד ןרופסיורַא ךיז טזָאל םוחי (18) םלגפ ףסײ
 ,רוש תאומּת ןופ רּכחמ םעד ,רוש ןמלז:םירפא ןופ .תורוד
 / 1654.  ןילּבול ןיא יטשעג

 ,ןענענענַאּב (16) הרש ּביײװ סלגס ףסוי ןופ תוכָא יד ןשיװצ
 םעד ,(1591--1511 ךרעּכ) עקָארק ןיא בר ,ץֹּכ ףסל 'ר רימ
 ם"אמר םעד ןעװעג זיא רע .ףמוי תיראש תו'ש יד ןיפ רּכחכ
 .רעגָאװש ַא (שלרפיא השמ 'רע

 ןּב יכררמ ןופ רעטכָאטַא ןעװעג זיא הּכלמ עּצָאּב סהרש
 ןּכָאה רימ ןכלעװ טימ ,ד"ּנאּב בקעי ןֹופ רעדורּכ ַא ,קחצי
 ףױא .(9) ד"ּכאּב םירמ ןופ רעטָאפ סלַא טנעקַאּב ןייש ךיז
 טרעײנ ,םנטַאט ןופ רָאנ טשינ זַא ,סױרַא ךיז טזייװ ןפוא ַאזַא

 : טימ טּפינקרַאפ ריש ר"ד זויא דצ סרעטופ רעד ןופ ךיוא
 .ץנימ ןוא ןעג ָאּבנעלענעצַאק תוחּפשמ יד

* * 
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 ן 5 .ןטפירש םױדנַאל רעדפלַא ר"ד ןופ עיפַארגָאילּביּב

 ריד סָאװ ,ןטעּברַא יד ןופ המישר ַא ָאד ןעגנערּב רימ
 ןּבָאה רימ .גָאט ןקיטניה זיּב טקורדעגּפָא טָאה ױדנַאל דערפלַא
 םוצ דוּבּכה-תארי רעזנוא ןזײװּוצסױרַא .קיטײנ רַאפ .ןענופעגנייא
 ,רעגײטש רעד זַא טרפּב ,ךיוא םרָאפ רעד ןיא לבי ר
 ןריפ לָאמעלַא ךיז טזָאל ,ןעגנושרָאפ ענייז טריקילּכוּפ רע יװ
 ,וצ .לגוסמ זיא סָאד ןוא ,"ןיײנרעּביא סנימ לָאז, :ללּכ סענֹופ
 גנעג .ןעוטּפיוא ענייז ןופ ףקיה ןשיטקַאפ םעד ןרעײלשרַאּפ
 ןיא ץעגרע ןעעליטממ עקיטכיװ טגָאזעגסױהַא רע טָאה טּפָא
 ַא וצ גנוקרעמַאּב רעקידאחרוא-בגַא .ןַא ןיא רעדָא עיזנעצער ַא
 ערעזנוא המישר עקיזָאד יד זַא ,ןפָאהרַאפ רימ .טעּברַא רעדמערפ
 ןעמענ לָאז ןעמ זַא ,אּבהל היוא ןריימוצסיוא ןפלעהטימ טעװ
 ר"ד ךרוד ןיוש ןענייז סָאװ ,םענַארפ ןריטוקסיד סײנַארעּביא
 יד ןצינרַאפ לָאז ןעמ זַא רעדָא ,ןרָאװע ג טרעפטנערַאפ ױדנַאל
 םער ןעניפעגסיוא קידנענעק טשינ ,טעּברַא ןייז ןופ ןטַאטלוזער
 .רָאטױא

 ,םעיזנעטערפ םוש ןָא ןענייז ס'ל ר"ד סעיצַאקילּבוּפ עלַא
 עניײז ןופ רעטסייר רעד סָאװרַאפ ,הּניס יד זיא סָאד ןוא
 -ּבלעז , לָאצ גײלקװיטַאלער ַא ןיולּב םורַא טמענ ןטעּברַא
 ףיוא רּתַומ טָאמעלַא זיא רע םירָאװ .ןעגנושרָאפ "עקידנעשש
 ואם: עמַאס םעד טכז רע ,הצילמ רעשירַארעטיל
 הרעהַא ןיא ןגָאז וצ טכער םיא ייּב זיא רעּבירעד ןוא ,קורד
 רשפא טלָאװ רּנחמ רעדנַא ןַא סָאװ ףיוא ,טסקעט .ןרעטניא
 ןזָאל טזומעג רימ ןּבָאה ןצנַאגניא .לקיטרַא ןצנַאגַא ןּבעגעגּפָא
 -מערפ עטלייצעגמוא ייּב טעּברַאטימ עקרַאטש 1 טכַא רעסיוא
 אבו = .ןעמענמורַא טינ ןפוא טזָאל יז ; ןטעּברַא עד

 םישב ךיז
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 -כרוד ָאד ןּכָאה רימ סָאװ ,סעּפורג ריפ ןיא .גנולייטעצ יד
 טלָאװ רדס רעדנַא רעדיװטעי .עלַאמרָאפ ןייר ַא זיִא ,טריפעג
 ס'ל ר'ד ןופ םינמיס עשיפיצעפס יד ּבילוצ ךעלגעמפוא ןעוועג
 ןּכָאה רעכיב ףױא פעיונעצער יד עגונּב רָאנ .סעיצַא לילבוּפ 8
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 ױע רפ ל א 3-

 -ער עלַא קידנעמעננירַא ,ּפיצנירפ םעד ןופ ןטָארטעגּפָא רו
 -מורַא ןופ ןינע םוצ סנגײא סױרַא טגָאז 'ל ר"ד ואװ ,סעיזנעצ
 -מערפ וצ ןעגנוקרעמנָא, : עירָאגעטַאק רעד ןיא ,ךוּב ןטדערעג
 ןעמונעגניירַא ןענייז עּפורג רעטצעל רעד ןיא ."ןטעּנרַא עד
 רעדעי ןיא .טרָאװ ןופ טשּפ ןרעגנע ןטימ "סעיזנעצער. יד זיולּב
 ָאטינ ויא'ס בוא .רעשינָאלָאנָארכ ַא רדס רעד זיא אפוג עּפורג
 טקורדעג זיא רעמונ רעד זַא ,סָאד טניימ ,זײװנָא רעלעיצעּפס ןייק
 .ןעמָאנ ןלופ סרּבחמ םעד טימ

 ןופ טעּברַא ערעקיטכיװ םוש ןייק זַא ,ןייז רעשמ ןגעמ רימ
 היטנ ס'ל ר"ד ײּב רָאנ .ןרָאװעג ןעזרַאפ טינ זיא לבויה-לעּב
 -ער דעדָא ןציטָאנ סעּפע זַא ,ןייז טלָאמעג ןעק טײקמינָאנַא וצ
 -ַאּפ ןעװעג טינ זיא סע תויה .ןזָאלעגסױא רימ ןָּאה סעיזנעצ
 טוומעג רימ  ןּבָאה ,אפונ רַאליּבוי םייּב תועידי ןמעּ .וצ קיס
 .ויױלּבַא ןופ טייקכעלנעמ יד ןזָאלרעד

 ,ןטעּברַא עקידנעטשּבלעז ערעטעדג .א

 1066ק60061 ?0116211005-

 1. םגפ ססזווחטזטטזמ 66ז 221121460-14618סװסח /וטת-
 214. םוח 16221161 םוופ 46/ 1001900-460150060 (2ז גח1חו-
 06 -- םטט6סװס 2/טמסגזוסח; הסזק הצגת 128 קץ

 40--58) ששוסח 1807.

 ן.81 'ז אפוג מרָאד ,ּבָאגוצ ַא וצרעד|}

 24 םוטווספזהקהוס 6409 1860ו500-450480װ6ח. 215 תח-

 הגמס 2 1. 0602, 810009/גמ016 םסז 646טופסװסמ
 אטומס2ז16ח/סזפסװ זופ. -- 106015006 א1ט27160, 11679-

 ואגפו, 122, ק. 120- 32, לשאמ 1897 (64 אא).

 3. 20164ז6ופ90/. -- 2ו50ה 0. ע6ז6וװפ { (014544006

 הסזק. 30ס10חס16, 0,215 ק. 12 --- 11, 86זןֹומ 1890.

 4 5קוס|ס 46ז ןטס!פסװסח 160046ז זה 605144112/סח. --
 זעט 3, ק. 51--509. 1899.

 5  םופ 5206 66ז תתסחוסוזסח 6/8046159 טסח 112-

 זחס)ח. -- 2066 7, 20--68, 1901

 6. 1646190605 611ט240ז1616 ג05 06זװ |20ז6 1010. אגסוו

 068 סזֹוכותגוסת 069 16 עט. /8. !1הגגפ-, 110/ - עת0
 5182152ז00/05 !תו 2010226 66 2/510זופסהסמ 16סזח-
 זמופפזסח 6ז 151261111פס05מ 161158617061006 זח 1016ת

 2סז4052606060 טסמ /0ז. 2158 120420 טמס

 םסזתמװגזס 30200916- 204 8 50001002466מ. רׂשוו-
 תסוזחמ םזגטתג8ו/סז/ 1060 ט. 1612210 1911 סםז 80

 1 .ןא + 133 + 615. טח8 55. 12001129-

 יַאטַארג ןגעו ךעלטיּפַאק יד ,טסקעמ ןופ עיצּפירקסנַארט יד :זיא 'ל ןופ}

 ן.ךוּברעמרעװ סָאד ,ןעגנוקרעמנָא עקיכַארּפש יד ,לימס ןוא קיט

 ,7. עז 10851900-104ופ0װס0 ,20/65ח06ח"5212606- -- 1411 -

 {סטמססת 6. תמ!הזסקס|. 616560908. ומ 30/6ת 43, ןכ-
 143--140} ט0164 1013

 8 ּפמזגסחש6ז(6ז טח4 2606082/16מ. .... 21016100 8
 גט5פש2װ| טמס ט602002/6 1008 גט5 66ח1 5611 ן2חז6ח

 טז 425 8601206 810956 306ז(ס/טטס8 םסז םזססץשז

 ןטגמס2ז1 2652ז011616מ 212167121..."---|גזטטס8 1.136.

 עסואפאטמ06, 2600 (זטמט204/ ק. 335--261, עםווּגַנ
 86װ)8זג/ת 1122, םסזןֹות - 0164 1023.

 יודנַאל

 ,ןציטָאנ ןוא םעיצַאקילּבופ ערענעלק .ּב

 ּפװסז| ,81:0169 20 140165.

 תסק, הסק.--(06זחוגהוג, הסזק. םגזופסח 203, ןק- 382,

 צ/16ח 1881.

 112/66:) קגק2106ז/. 10106ז/602טח2 1חסז ס!ץזמס10-
 םומסװ=מ 8060 -- 2/660:6ח, סזפ. 5060600 46

 04 וטוסמ 1595 ןא. 1 (6606ח)1- :
 58ט02111686ז. -- אט 4, 123--124, 0

 2טװמו 2:226485/ס6ח0. (2װ סוחסמו 180. 0151164) --

 או 4, 126, 1890
 ןוס16/זס1פסוװ. 2/מ6 !טזו/406. -- 1146 4, ןק. 1460--147

1809 

 םסותוס 06 םסז םסזסו6גח9 4695 ,16091". -- א 7

 ן. 85 (1001) {א. ען
 יעס1651166. -- אשוצ 7, קי 86,1001 ןא.1}

 ןאוח061121561 2115 424112/סח. -- 2106 7, ק 87; 1
 ןג. {--ט}-

 ?2טז ,5ֿסמט!=זקס88/6*. -- 2190ז 1 6. 6סטופסװ (/-

 {סזזוסוו הפזס. !.עסמ, 179, ק. 594 1, {סֹוקקֹוַע 1903
 .18. ?טוװ 1405106ז 5װז20096018000. -- 2150װז. {. 4.
 86ו900. 016001601 הסז9. !.ץסח; 10, 12 ק. 754

 16/210 ט, 86חןֹוח 1005
 19 םוטווסעז8קווס 1900- 1905. -- אוו. 18, 76 1906.
 20 םז. !טגזאטפ 1002: (?טוװ 70 (060ז15028.) --
 ןסז םוססו'פ (09ו6זז61ס0019006 1/ס0000605001110 -- 4

 ןאז. 47, ק. 774 רשוסח 1007 ןגװסה-|

 21 םוס אהזחופמ 05ז קסזפופסװסמ ןג46ח (תװעפ 0 הטפ-

 פופסהסה 1/205510101614. -- 10646 37; ק. 28, 30ו6ח

 1911. |ןגחסח.}

 22. הססזבופסהספ ות 606 660650ה60 40606/זװ521/2-
   0,1--3סטסה. -- ,זזס00 ן8םופסװס ! טהזפזפו/תוומס* /

 ם. 2 ., לשוסח 1020

 / יַאנ ןנעװ ,ןפָאשיּב ייב םעיגָאלָאמימע עשלַאפ ,ןטםירש סרעמניג .ל ןנעוו}
 יײרעגיוג ןופ 'לָאמיטשס רעד ןגעוו ןיא ז;סנָאנרַאשז ןעשידיי סעד ךוּכ,; םרעש

 ן.ייןכעװש, ןוא
 העד ןופ רעּבײרש רענעסעגרַאפ ַא ,ןַאמטײר שריה .3

 ,212- 211 יז ,2 ,2 ,1 ײעיגָאלָאליפ עשידיי, -- טייצ-הלּכשה

 .1924 עשרַאװ

 ,ןטעּברַא עדמערפ וצ תורעה יג

 סוחגזפ {ס ?01162000ה9 01 0/:סז ,,044015-

 24 םסזחו=זאטמפסמ 264 6460 1612/6ח /201940960 7
 2,6118011114. -- 21500ז. 1. 4. 6619סח. 1016111001 8679

 1 סח, 8, 12, ק. 551. 1610212 1894.
 25 0660 הסוווֲע 8616296 20 סוםסתו 6/:1078זס000ה

 06ז 081/זגח/ופסװסת /וגת02ז{ 465 1400619ז40-
 069. -- 06ט/8006 עטגמסגזוסח, סז9. 429. 1, ק.78,

 ושו=מ 1897. ןו-}
 26  םסזמסזאטתקסמ טח6 '(4006/6156 2זו 08:16-
 ט6ז2610חתו5 66 60200615212016 טסמ 1733. --
 פסחט6126זו90065 ,אזסהוש 1גז עס/עפאטח06, 0סז8-. 11011-

 זוגמח - 16124ע61, 423, 2:01104 100.
 27. 2ט+ ןקס!תופסהסמ 608טח0605420026.--- 2וסווט 1.512ע.
 תמווסוספוס טז. 18816, 24, 12, טי 137 11, 86ז1ג 1002.

 1 יא עב בא

 יע "טא ד



 ַא--רענללעק :

 28  אובזסמסת טמ8 50068846. !ח 2/0ח16ג גט5 4. אוטח-
 66 זטנפ. ןט0ס0װ 201067. טסװ 160 301606ח -- 4044

 10, ק. 98 11, 12
 ן.םינָאנָא לייט ,8. {. מעמתחעג לייט}

 29  םסזחסזאטתפסח עה 86זוסװעטתקסת 2ווװ 087-
 ({סזטעסו 46ז 6158239150װ60 /13802ז!6ח, 80 1.--

 ן8װז0. { 6508 5 ק2ז2006 ט. 114 18.-1 סוז.פ, 18
 .  ץ. 203 1, 56235טטז9 1002.

 30 םגפ 186ו5086 ע01451:66 זח 1406. 16טז6154 8
 וגזססמצןג ק|ֿפי5ת1 יש םספפוו) הסזש. (גוחפסטזפ ט. וַּב-

 168 -- 404 11, ק.605--80, 3.

 31. 1 66ז20מ ןהסס9, 016 ןט6ופסה 666150װ6 5ח2006-
 2. 58וח64ת |., 10354/ פז 16 144660- 8
 6106 -- 2480הז 1. ם6טופסנס ?0:ס/סַכוס, סח. ססזוחפ
 טתב !גט?/תנגממ, 36, ןכ. 202--209. 112416 2. 5. 1004.

 32 4085 םטזותופקוס| טסח 2/ג5עסז158 טת64 45/ה6ז
 ןא191. ש םז. 5. 306135620679--- 046 13, ק.29-37

: 1004 

 33. 11606ז 2טפ 400 510732461. יי עץ. 8400. םס
 1 189606 -- אש 18, קי 59, 1906 ןא.{}

 34 פמזוסחש6ז16 ט064 2666חפ2זסח 205 8081224-
 עסװ הג00 5. 86מ. -- 2006. 18, קק. 62 +, 1006.

 ןבחסת-} :
 35 ֿפקזוסמטט0016/ טה0 6646058ז68 205 /:016ח-
 ןעט+266 ט. 1. אגפפס/- -= 1114. 18, ןכ:06, 1906. ןגמסה-.}

 36. תחגזסחסח 306 5סשש2ג046. |סז תי28) -- 1016 18, קי

 60 1ז.} 1906.
 ן.8. 1. טעמתחעג לייט ,םינָאנַא ליימְן

 37. 0066 ז50166 205 ה0081206, 2100066 ט 160 1016-
 תסז. -- או 18, ק. 75, 1906. ןגמסמ-}

 38 (08ת6חפז ן., 025 םסו!ועס1פס0 469 460190װ060 608װ0-
 תסזפ. -- 1014 25, ק. 35 11, 1908

 39. םג5 8104 261 660 |ןט46ח0. עסה הסקומג 121160/2/
 (אטפ 060 ?01ת1נסװסת 8861960 ט. זמֹוּו ;תזוסזאטמ- |

 םסמ טסז96װסת.)--/111. 25, ןכ 1 1126, ם. 41 11. 1008.

1211 
 40 ןהסופסהס 5קז1סמשש81166 800 86606098ז/60 סח
 םסוֹומ/ ותצ ט. םוסתסחוגמח. -- 266 44 ק. 1059

 1912 ן1
 2ט תזסמ 28אש1|} 94 886 107. !זסווש { 5146.

 ?חווסןס916 37 (1920) קי 540--541.
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 10 היה = רענעפנ

 .לַעפ 'םור םעד ןגעװ טַאלוּכ ףָאמסירק רייד ןופ 8606ט6095/ס6

 ןשידיי םעד ןנעוו ןוא טשּפ םענענָארשעגרעּבירַא ןַא טימ תהסדאאמ ןעמַאנ-יח
 ן.שיניאַארקוא ןיא שילוּפ ןיא רעּבירַא זיא סָאװ ,י!ץעזיז : קורדסיוא

 .ָאליפ עשידייא -- ,"ןעלּפַאמש ,, םכיירנייוו ,מ וצ םיאולמ .{2
 .1024 עשרַאװ ,01--55 'ז ,1,1 !עיגָאל

 יל-טקלָאפ .עשיריי" םיקצולירּפ חנ וצ ןעגנוקרעמַאּב 3
 עשרַאװ ,100--151 'ז ,202,1 ועיגָאלָאליפ עשידייא -- רעד
4. 

 44 1ש08116ז0612610040/5 2 3020/װפוסֹות, שזאטתססח עמ

 א1660 2טז (0680010066 66 }ןטססמ וב 14

 מס 06מ 5160609600610660 (81960914016ז ?סזפסמטח-
 95ח 11, וסזפ 5. שסוו) ק. 764--709-

 . .ןקורד ןיא}

 "=עיגָאלַאליפ רעשידיי;; רעד וצ ןעגנוקרעמַאב ןוא תופסוה 6,595

 -רַאװ ,337--323 '1 ,41 יעיגָאלָאליּפ עשידיײ, -- .3--1 ןטפעה

 .ן1926| 1924 עש

 .גָאטסַאּב :ש ןגעװ .רַאלקלַאּפ ןשידיי םוצ ןעגנוקרעמַאּב
 ןופ גָאמסטרוּכענ ןקירַאי.75 םוצ ְךוּב-לבוי -- .ןעגנולמַאז םיקס
 .1025 ענליוו ,22 -- 13 'ז ,ױדנַאל .א רײד :

 םעיזנעצ ער .ד

.6665 

 47. 2טז 46015סװ60 12121681?ס0ז5ס . ,111615011:466
 (62ז65100021016 עסמ 2 הֹוגצ סזטמטגגז+ -- 6
 1216996, 12161210-210. ותנ 1. 206082124/6 ש. 1. 11

 1882, .א 32, +0/6מ 1882. |ן2--01

 48 םוטװסעז8מתוס 46 1401900-:060ו90מ8ס0 50/100-
 טט6ז416+ (02130206 6465 ן!טז65 ןק2/6001010914065

 ססתנקס52מ! 124 019110/מ60ט6 36 120206 26ז03161װ. --

 ; 44. 5, ט. 115--121,1901 ןא.ן.}
 40 ם2:הטגח /ובןסז, 2821 ןטסשפס} 84 16
 אטועס 1 אשו1.שט טוסאט.-- או 22  ק. 54 --58

 1907. ןא 1
 50. 4850ק/8 21562 16:2/0ט54שו (66846100. -- 21. 22

 ק. 63, 1907 ןה.ג.ן
 אגזס0סקופחע 5טסזחנא 66540510ט205אץ. -- 2006

 22, ט. 64 1907 ןא ןנ
 526 ןא2ז00ס0קופתע ש65ותוע
 22, סי 64,190 ןא.ן{}

51, 

 668105:0ט8405/44. -- 246

 536 ת69919006 8130666 18 שס1489801606. -- 204, 23,

 קט. 94 1907 ןא {}

 544 2130װ 6. ׁשסז. 1060! 11: ט06341. שסנאצ. ==
 עוו. 23, טי 05--96, 1907 ןא.1}

 ױדנַאל דערֿפלַא ר'ר וצ ווירּב רענעּפָא ןַא
 ַארּפ ןופ

 !דניירפ רעטלַא רעּביל
 טכעלש סלײשנטסיימ ,םעדָאמ ךס ַא טימ ןכַאמ ןדיי רימ

 ,עטֹוג ,ענייש ַא ןכַאמטימ לָאמניא טשינ רימ ןלָאז סָאװרַאּפ
 רערָא קיצכעז טלַא טדעװ דָאסעפָארפ ַא זַא .? עדָאמ .עלעדיײא
 1 ביג ןיא ןעמַאוצ ענייז םידימלּת יד ךיז ןעוט ,רָאי קיצעביז

 (ןיוו) רענללעק ןָאעל רָאסע

 --,שרחמ סעּפע זיא רעדעי ."טפירשטסעפ ,ַא טלעוו ועּביא עד רוומו
 םייקמ טָאה יּבר רעד זַא ,ךעלרעּפמישַאּב טעז טלעװ יד ןיא
 ר'ד ,ריא  .הּנרה םידימלּת ורימעה :טָאּבעג סָאד ןעװעג
 רעּבָא ,רָאסעּפָארּפ ןייק טשינ וליפַא טנעז ,ױדנַאל דערפלַא
 ריִמ ןטעה .ןדיי רימ רָאנ ,קידלוש טשינ ריא טנעז םעד ןָא



 19 ווירב רענעפַא--רענללעק 1

 גיד
 ט=עיו , לכש ו טַאהעג

 עה רעװ ןוא ,שידיי רַאּפ ,וסעפָארּפ ַא

 יז = ןיוש ןעמ

 קנעדעג ךיא ?ױדנַאל דערּפלַא ר"ד יװ ,לוטשנרעל םעד ףייא
 זנוא וצ ןעמוקעג יי ריא יװ ,טנײה ןעװעג טעה סע יװ
 רעגנוי יי ןעװעג טנעז ריא .לָאמ ןטשרע םוצ טפַאנ וצ

 טנערפעג ךייא טָאה עו ןיימ ןוא . ,ןַאמ

 ?רָאט קא רעה ,גָאלָאליפ וה ןוא ה הנש

 טרעפטנעעג טָאה ריא א

 ,ןענַאז וצ טקעפשער טימ ,ןיּב ךיא ,יורפ עגידענג ,ןיינ,

 ."טסירוי ןַײא

 ןּבָאה רימ

 לכיימש ַא טיפ

 רעד 'רעניא טכַאלעג עלַא טלמעד ,הבישּת טי

 ,רעלק ךיא ןעװ ,ןכַאל וצ טנײה ךָאנ רימ טמוק סע ןוא
 טעה ריא זַא ,ןעװעג טעה סָאד תועט רעשימָאק ַא רַאפ סָאװ
 -יריי רעד רַאפ קילג םוצ .יירעטסירוי רעד ייּב ןּבילּבעג ןעװעג
 סירוי םוּפרָאק סָאד ןיישש טזָאלעג ריא טָאה עיגָאלָאליּפ רעש
 ףּפָאק ר"ד יב עלעטש עקידנגָאזוצ-ליפ יד ןּבעגעגפיוא טָאה ןוא
 רעכעלטּפַאשגיװ רעד ףיוא ןפרָאװעג שוח ןצנַאג םעד טָאה ןוא
 רעד ןרָאװעג טייז ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנושרָאפסױא
 -וצ ןוא קיטַאמַארג רעשירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ רעטָאפ
 ָאר םשלעגַא ןופ שינערעקַאּב .ַאזַא .ףַארגָאקיסקעל רעד ךיילג
 יד סָאװ הרוּת א וצ וצרעד ךָאנ ,המשל הרוּת וצ עיסעפ
 רעד ןיא קיצנײא זיא ,ריא סיוא טכַאלעג טָאה טלעװ עצנַאג
 ןגָא סײװ ךיא .טפַאשנסיװ רעד ןופ עטכישעג
 ,ןגָאז ריא טעװ ,ערשיל ןרָאװ ,רובּכ ליפ וצ ךייא ּבעג ךיא
 -רעד זיא רָאטקָאד סלַא ןּבױהעגנָא ךיוא טָאה
 .טפַאשנפיװכַארּפש יד ןיא וּבורו ושאר .ןכָארקעגנירַא םעדכָאנ
 ןשיװצ קוליח רעסױרגַא זיא סע ,דניירפ רעּביל .,ןיינ . ,ןיינ
 זַא ,טסואועג טוג ץנַאג טָאה זיוצנַארפ רעד .ערטיל ןֹוא ךייא
 לָאז שטנעמ ַא ,טפָ ָאהעג ןוא טרַאװעג טָאה טלעװ עצנַאג יד
 ןינכריד טעװ סָאװ ,םיילפ .ןוא שינעטנעק שי ןעניפעג ךיז
 -רעוו 0 ןצנַאגרעד וצ ידּכ ,רוטַארעטיל עשיזייצנַארּפטלַא יד
 ערטיל טָאה סָאד .עימעדַאקַא רעד ןופ ךוּברעט
 עגה ותואּב רע טָאה ,טעּכרַא יד טקידנערַאפ טָאה רע יװ
 =עג ךיז ןּכָאה ןשטנעמ יד רָאנ ,רעקורד ַא ןענפעג רָאנ .טינ

 טָאה ערטיל ןוא ,רעסַאװ-הצמ ךָאנ יװ קרעװ םעד ךָאנ .ןכ
 וצ טָאה עיצַאנ עשיזייצנַארפ יד סָאװ .םידוּניּכ עלַא עב
 .ןּבעג

 רַאפ טּבעלרעד ריא טָאה סָאװ ,ױדנַאל דניירפ ,ריא ןוא
 ןופרעד ןדער טשינ ליװ ךיא ? ךוּכרעשרעװ רעיא טימ .ןדיירפ
 ןכוזוצנעמַאזוצ ןזעװעג זיא סָאד ףוס-םי תעירק ַא רַאֿפ סָאװ
 טנַאה יד טפרַאדַאּב רָאנ טָאה זױצנַארפ רעד .לַאידעטַאמ סָאד
 יװ קרעװ עטלַא ליפ ױזַא עמק רע טָאה ,ןקערששוצסיוא
 רעװ רעּבָא .די:יבתּכ ןוא עטקורדעג--טלָאװעג רָאנ טָאה רע
 ךיא גָאז סָאװ ?טלמַאזעג םירפס עשטייד:שיריי זנוא יב טָאה
 רפס ַא דַאּפ שמוח ַא טָאה שטנעמ רעכלעװ ?םירפס

 גאז ֿטעװ יא

 יי
 ןוא ןיצידעמ

 שטַײד א

 רעּבַײװ רַאפ רוטַארעטיל עצנַאג יד ? ןטלַאהעג
 ןוא ,ןעװעג ןַאהרַאפ טשינ םכח-דימלת ַא רַאפ זיא ,תוישעמ
 ר"ד ,ךָאנ ריא 8 רעג .טשינ יאדװַא ץראה=םע .ןַא  רַאפ
 עשירעמַא סיוא תומש ליב ַא ךיא ּבָאה ךיא יװ ,ױדנַאל
 שמוח-שטיד ןטלַא ןַא ןופ לקיטש ןיילק ַא ,טגנערּבעג הליהק
 החמש ַא רַאפ סָאװ ןוא ,טרעדנוהרָאי ןטנעצכעז םעד סיוא
 ךָאנ טײטש טנײה ויּב ?טַאהעג רצוא םעד טימ טָאה .ריא
 ,ּבוטש ןיימ ןיא קרעװ סעטעג ןופ עבַאגסױא עקידנעטשלופ יד
 טכַארּבעג ױהנַאל ר"ד טָאה סָאד רעדניק ענײמ  ןוא
 ןרָאװ רעטעלּב עשטייד-שידי רָאּפ ַא רַאפ קנַאשעג:ןנעק םלַא

 ךיוא רָאנ ,םחוימ רעסיױרג ַא רָאנ טשינ זיא ױדנַאל ר"ד רעד
 טשינרָאג ךיא ליװ םעד ןופ רעּכָא .(רילַאװַאק רעתמא ןַא
 טָאה ןוא רעטּכילרַאפ ַאזַא ןעוועג ןיוש טנעז ריא ,טוג .ןדער
 טָאה ןוא ךַאז רעד רַאפ טקנעשעגקעװַא ןּבעל ץנַאג רעיא
 ןופ ךוּכרעטרעװ שירָאטסיה ךעלטּפַאשנסיװ ַא טלעטשעגפיונוצ
 ,טײקיטנורג .ןופ קיטשרעטסימ ַא ש רעשידײ רעד
 ,הֵבָח ַאזַא ןופ טנַאה רעד : סױרַא טײג םע סָאװ סי יו

 .סױרַא קרעװ סָאד ךייא יז טָאה ?} לעװ יד
 ּבָאה ?קורד םוצ ןּבעגע רעיא ןוא טנַאה רעד ' .סירע עג
 ֹן : : וי עי ראי עמוקַאּב ריא טָאה ? ןעמָאנ רעיא ןופ ןעגנולקעג ןלַאנרושז יד

 ןוא רפומ=ירפפ ,

 2 : ןסייו

 ןרעוייב ךיא טעװ ריא ,סײװ ךיא , סייוו ךיא
 שטנעמ רעכ עוו 0 ֹם

 רעד ןיא --
 ךױה ַא ךיא ןופ לָאמַא טָאה

 טינ טָאה ריא סָאװ ןכַאז גנַאלרַאפ
 ,המשל טעּברַאעג ןוא טנרעלעג לָאמעלַא

 ,ליטש

 ךיא זַא -- ?טרעהעג טרָאװ
 : טָאה ריא .טמולחעג
 רעשירײ רעזנוא זיא ! או רעּבָא ,םרּפ לּבקי תנמ לע טשינ
 ?טײקרַאּבקנַאד עשידי רעזנוא זיא ואו ?לכש

 שטנעמ רעכלע

 םַײװ ךיא ןוא ,םעטַא טָאה טלעװ רעד ןיא ץלַא ,ו
 טשינ ךָאנ זיא ךוּברעטרעװ שידיי רעיא סָאװרַאפ אי ץנַאג
 ויא עיצַאלעטסנָאקטײצ יד ןוא ,לזמּכ יולּת לכה .טקוההעג
 טימ טקיטפעשַאב זיא ,ןעמ טגָאז ,לארשי:ללּכ .שידי ןגעק

 טגָאז ,טנעמַאדנופ סָאד ןוא א ןופ יוּבפיוא
 .עשיראנַא ןרעג ךיא טעה רָאנ .טוג רעייז .שדוק-ןושל זיא ,ןעמ

 םעד

 טגיילעג עשידי סָאד ןעמ טָאה ,ךשפנ-הממ :טגערפעג הישק
 טקורדעג ןרעװ סָאװרַאפ ,םימעט "עלַאנָאיצַאנ, יש םרח ןיא
 ?ךַארּפש רעשידײ רעד ןיא רעטעלּב 'עלַאנָאיצַאנ, ליפ ױזַא
 -רַאפ ,שידי ןּבײרש וצ הרבע ןייק טשינ יא זיא'ס בוא
 -רעוװ עכעלטּפַאשנסיװ עטשרע סָאד ןקורד וצ הרבע ןַא זיא סָאװ
 ?ךַארּפש רעשידיי רעד ןוֿפ .ךוּברעט

 ןיא ונע רעסױרגַא טנעז ריא ,ױדנַאל דניירפ רעּביל
 :טנָאז ריא יװ תמאּכ רעה ךיא ןוא ,טסימיסעּפ ַא לסיּב ַא
 ,ןיינ ."םיצוריּת טנזיוט ןרעפטנע ןעמ ןעק הישק רעיא ףייא
 ץהית ןיײא ונימיּב הרהמ טעװ ריא .זַא ,חוטּב ןיִּב ךיא
 צעל רעיא ..טקורדעג ןרעװ טעװ קרעװסנ : ןרעה
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 14 רַאלקלָאֿפ ןשידיי םוצ ןעננוקדעמַאכ --יודנַאַה יח

 רָאלקלָאפ ןשידיי םוצ זעגנוקרעמַאּב
 1 ןעגנולמַאז םיקסמָאטסַאּב .ש ןגעוו

 יױדנַאל דערּפלַא ר"ד ןופ

 וצ רימ ןּנָאה יקסמָאטסַאּב .ש רעלמַאז ןקיסיילפ םעד
 ןופ דלעפ ןפיוא סעּבַאנסױא עקיטרעװ יירד רַאפ ןעקנַאדרַאֿפ
 :ליו) "לַאװק םייּב, : ןעמָאנ ןרעמנוא ,עטשרע יד .רָאלקלָאפ
 ,רעטרעװכירּפש ןטײ:טרַאװק 199 ףיױא טגנערּב ,(1990 ,ענ
 םענָאּבָאּבַאז ,תוללק ,תוכרּב ,ךעלטרעווכײלג ןוא ךעלטרעװ
 טיג ,1993 'װ ,ליטיט ןקיּבלעז ןרעטנוא ,עטײװצ יד ;לג'דא
 ענעגייא סָאד -- עטירד יד ,רעדילסקלָאפ ןוא עשרעדניק 3
 .ןשינעטערסקלָאפ ךיז ןיא טלַאה --רָאי ןוא טרָא

 סָאװ גנידצלַא ןדערמורַא טורטוחפּכ ןלעװ לָאז ךיא .ןעװ
 ןופרעד טלָאװ ,ןעגנולמַאז עקיזָאד יד ןיא קיטרעװ ןוא .ײנ זיא -

 -עגונַאּב רעּבירעד ךיז ךיא זומ ;ךוּכ ַא ןרָאװעג סינַארעּביא
 יײּברעד ןלעװ סע ּבױא .םיטרּפ עקיצנייא .ןענָאמרעד טימ ןענ
 יד רעמ ,קיטירק ןופ עכט יד זיא סָאד יװ ,ןרעװ שדירַאּב
 ןשטייטסיוא סָאד לָאז ןעמ ,ןלעװ טינ ךיא טלָאװ ,ןטקנוּפ עכַאװש
 רָאנ ךיז ּכָאה ךיא : תונורפח ןכוז אקוד ליװ ךיא זַא ,ילזַא
 ?וקלופרַאפ וצ ןפלעהוצטימ תופסוה ןוא תוצע ךרוד טּפײלּפעג
 .ןטעּברַא עטנָאמרעד יד ןעמ

 רעד ןופ עיצקַאדער יד ,עטכישעג לקיטש ַא טָאה לקיטרַא רעה }

 ווירּב א (ענליוו) יקסמָאטסַאּב .ש 'ה ןופ ןעמוקַאּכ ןרָאיַאדַאפ טָאה ליפי"דיי

 םקישעג ךיא ּכָאה קירוצ םישדח עכעלשע טימ, :יוװַא ךיז םנעייל םָאװ

 םיא ןטעּבעג ןוא ןעגנולמַאז עניימ ןיװ ןיא ױדנַאל דערפלַא רייד 'ה םיצ

 ךיא ּבָאה קידנגָאז תמא םעה .רעמרעװ עכעלמע יייז ןנעוו רימ ןּכײרשנָא
 .עג תועט ַא קילג סםוצ רעּבָא ּבָאה ךיא ,רעפטנע ןַא ףיוא טּפָאהעג קיניײװ

 .לעװ ןופ ,עיזנעצער עיונעג ַא ןעמוקעגנָא רימ זיא םורַא .טייצ ַא ןיא : םִאה

 -םַאז ענערייטַאּב ענַײמ ןּבעגעגּפָא טָאה יל רײד 'ה זַא ,ןעז וצ זיא'ס רעכ

 רעדמערפ וצ גנוטכַא ַאוַא ,מײקמַאזקרעמפיוא ןוא ימ ליפ רעייז ןעגנול
 טינרָאג ךיז טזָאל ןוא םייקנטלעז עסיורג ַא םיברה וניתונועב זיא םעברַא

 טינ ךיא ןעק ר"חד 'ה ןטרעעג ןופ ןעגנוקרעמַאב עקינייא טימ ;ןצַאשזו}

 רעטרעװכירּפש יד ןריציפיסַאלק טינ ףרַאד ןעמ זַא לשמל ,ןייז םיּכסמ

 .ייז ןענייז ןעננוקרעמנָא סיימ רעטסערג רעד רָאנ ,יפירגַאּבטּפױה יד טיול

 ןכעלטּפַאשנסיװ ןסיורג ַא םיװעג טָאה עיונעצער יד תויה :קיטּכיװ דע

 עטסטנעָאנ יד ןופ םענייא ןיא יז ןכעלטנפערַאפ ךייא ךיא טעּב ,טרעװ
 .ייליפייריי רעד ןופ ןהעמונ

 שינעּבױלרע ןַא ךָאנ 'ל רייד וצ טדנעװעג ךיז טָאה עיצקַאדער יד

 ,טמיטשעגנייא ףיורעד רָאנ טינ טָאה 'ל ר"ד :עיזנעצער ןייז ןקורדוצּפָא

 ןכיירנייװ .מ וצ װירּבַא ןיא 1924 יַאמ 13 םעד טקישעגוצ ךיוא םרעיינ

 ילקיטרַא ןקיטציא םעד ןיא ןײרַא ךיוא ןענייז עכלעװ ,םיאולימ ךס ַא ךָאנ

 ,טעּברַא ןייז ןּבָאה רימ םָאװ ,רּבחמ ןמרעעג םייּב גנוקידלושטנא ןטעּב רימ
 ןסיו ןייז ןָא ןבעגעגנײרַא ,ליפ'י'דיי רעד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא עכלעװ

 ןויסנ םעד ןייטשייכ טנעקעג טינ רעּכָא ןּבָאה ריט .ךוּב-לבוי ןקיטציא ןיא

 יד ןוא קיטכיװ ױזַא זיא לקימרַא סָאד :רענעײל ערעזנוא יז ןּכענ וצ

 ןפוו זַא ,שצענערנַאּב ױזַא ןּכַאנסיױא עשיגָאלָאליפ עשידיי רַאפ ןטייקכעלגימ

 ימ ןטרַאװ רעֶּמֶשו טזומעג יז טלָאװ ,רעפציא טינ טעּברַא יִד ןקורד רימ

 7 ,גנַאל יװ עדוי

 . ףיא סָאװ הארתה יד ןרוחרעּכיא ןלעװ ךיא טלָאװ םדוק
 םיקצולירּפ .נ וצ ןציטָאנ עניימ ןיא טגָאזע;סױרַא ןיוש ּכָאה
 ןצַאשרעּביא מינ דָאט ןעמ זַא ,6451,1 'ל'פ"ריי רעדילפקלָאּפ
 יצ גנירג זיא םיװעג .רָאלקלָאפ ןשידי םעד ןופ עדרעװ יד
 יד רעּצָא ,רעלמַאז ןעײרטעג ַא ןופ תולעּפתה יד ןןײטשרַאפ
 ךײלגרַא ןעונעג ַא ךרוד זיולּב ןעניפעג ןעמ ןעק סָאמ עקירעהעג
 זנוא טיג געװ רעד .רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןעגנוּפַאש יד טימ
 רעדָא ןגילטנַא זיא סע סָאװ סָאד ןלײטוצּפָא טייקכעלגעמ . יד
 -עג ךיא ּכָאה ױזַא .סטוג ןוא ּבָאה ןדמערפ ךָאנ טכַאמעגכָאנ
 'טמימ) קערַאמ-גרוּבזניג ףיוא עיזנעצער ןיימ ןיא ןוט טווּורּפ
 ,םַאטשּפָא ןשטייד ןופ רעדילרעדניק ןוא =סקלָאפ יד עגונּב 1
 עבָארּפ רעד ןיא ןוא 18 'טטימ ןיא רעטרעווכירפש יד עגונּב
 -רהַאי, סדלַאװנורג ןיא ךעלטרעװ ןוא רעטרעװכירּפש רעדָארּב ןופ
 טימ ךיילגרַאפ רעקידתויטרפּב ַא ."עדנוקסקלָאפ עשידי ריפ ךוּב
 -םקלָאפ עשיװַאלּפ ןוא עשטייד ןופ ןעגנולמַאז עקילָאצליפ יד
 קילעטשרעטניה קרַאטש ןענעז עשידיי יד זַא ,ןזיװַאּ טלָאװ רעדיל
 ,טרעוװ ןשיטעָאּפ ןוא לָאצ ,רעטלע ןופ טרּפ ןיא ענעי ןגעקטנַא
 ןיא טייקטסערפעגפיונוצ יד סָאװ םעד ּכילוצ ןטסקינײװ םוצ טינ
 ןדי ןסירעגּפָא טָאה רדח ןיא ןענרעל סָאד ןוא טעטש יד
 .רוּטַאנ רעד . ןופ

 .םיטרּפ יד וצ רעּבירַא ךיא .ײג טרעדניצַא
 , ןיא טלַאה ,רעטרעװכירּפש יד ןופ לעטשרעדנַאנופ רעד

 זיא טרָאװכירּפש ַא טכוז סָאװ רעד .רעשיטקַארּפ ןייק טינ זיא
 -עטקַארַאכ רעד זיא סָאװ ףירגַאּב .םעד טול ןכוז וצ הטונ דימת
 ןיא טצירקעגנייא ןטסרעמ םוצ ךּוז טָאה טָאװ ןוא רעטפשיטסיר
 טינ רעדנַאנופ טלעטש רע ; ױזַא שינ רעּכָא זיא 'ּב ייּב .ןורכז
 ןענעז סָאװ רעטרעװ טול טרעיינ ,רעטרעװגָאלש ענױזַא שיל
 ןיא ןטכרעמ םוצ ןענעז סָאװ ןוא טלַאהניא ןרַאּפ קיטציו .טינ
 :י"ּפש סָאד ,רעגײטש ַא  .ןדישרַאּפ ןשנַאירַאװ ענעדישדַאֿפ .יד

 טײטש "ןסיּב ןטסעּב םעד טּפָא טּפַאכ טנוה רעטפגרע דעד, ט

 ןיא סע סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןּפ ַאכ רעטנוא (סקניל 5 זנ

 ."װ"זַאא ןָא טכוק טנוה ןטסגרע םוצ, :טנַאירַאװ ַא ןַארַאֿפ

 --.טנוה ,סע טסייה ,ןעװעג טלָאװ טרָאװגָאלש .עקיטַאּפ סָאה
 "ןעגנירּפשּפָא ךיוא יז טעװ ,ערעשטָאק ַא ףיוא  ןָא טערט, ןיא
 סָאד ; "ןעגנירּפשקירוצ-.., : ןענייטשנרעּב ייּב טייטש (סטכער 110
 =עגנייא,-- .ערע ש טָא ק רעטנוא ןייטש .טזומעג טלָאװ יַרְּפש
 ןעמ טגָאז (סקניל 17 .'ט "קינָאה ןיא .ןֹוא קיסע ןיא טרינירַאמ
 דעטנוא זיא טרָא עקיסַאּפ סָאד ;"ןוטעגנָא, :  ואװשרעדנַא
 ,סקניל 380 "ןדניּברַאפ וצ קע ןַא ץַאק ַא יװ ןסיװ טינ,--.קיסע
 ערעדנַא דָאט'ס "...ןגױט טינ, :רעטרע ןיא ןעמ טגָאז 9
 -עטנוא טינ ןוא ןסיװ רע כנוא םינ ןײטש טינ רעּבירעד
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 (סקניל 800 "רעביב ַא יװ ןענײװ,--- .ץיַא ק רעטנוא רָאנ ,ןגיוט
 טימ ןסיגַאּב .ךיז. רעדָא "...ןגָאלק, :ןטנַארַאװ ךָאנ טָאה
 ןּבָאה ארומ,-- .רעּביּב וצ םָאד רעהעג אליממ ;"...ןרערמ
 ןפוא םוׁשּב רָאט (9 ,סקניל 89) "יינש ןקירָאיַארַאפ רַאפ יז
 טגָאז ואװשרעדנַא ןרָאװ ,ןֹּנָאה ארומ רעטנוא ןײג טינ
 טײג יז, :רעדָא "...ךימ טרעה יז. :רעדָא "...יװ ןרעה,: ןעמ
 ןייטש סָאד ףרַאד ןכּב ; "יינש רעקירָאיַארַאפ רעד יװ ןָא ךימ
 ,רעדניק ןעצ ןטלַאהסױא ןעק עמַאמ ןייא,-- .יינש יי
 117) "ןעמַאמ ןייא ןטלַאהסױא .טינ ןענעק רערניק .ןעצ }
 ,ןטלַאהסיוא רעטנוא טינ ןייטש טפרַאדעג טָאה ,סטכער
 -נרירפוצ. ןיא "ןדענרעד. שימ ןשנַארַאװ ןַארַאפ ןענעז'ס תמחמ
 -עגנָא ןיאס יװ ,טנַאירַאװ עמ ַאמ רעטנוא רָאנ ,"ןלעטש
 יװ רדס ןימ ַאזַא .שטַאט רעטנוא ךיוא ,'ּכ יב ךיוא .ןזיװ
 ,ךוּברעטרעװ ַא רַאפ זיױלּב טסַאּפעגוצ ןעװעג טלָאװ יּב ײּב
 ענעדישדַאּפ ענייז ןיא ןרעװ טכַארּבעג זומ טרָאװ רעדיװשעי ואוו
 .ןעגנודנעװנָא

 טָאה רע סָאװ ,רּבחמ רעד טרעױדַאּב המדקה רעד ןיא
 טול שינ ןוא רעטרעװגָאלש טול לַאירעטַאמ םעד טלייטעצ
 0 ןיא ןלַאד ייּב לשמל .יװ ,ןפירגַאּבטנורג ענײמעגלַא,
 ּ, ,ןרָאװעג ןוטעג זיא סָאד זַא ,ןײטשרַאפ וצ טיג רע ןוא
 2 ןירָא וצ ךיז רעטכײל ןייז לָאז רעלמַאז ןקידרעטײװ םעד
 רעשיטַאמעטסיס ַא ;קירעּביא זיא ךיז ןרעפטנערַאפ סָאד טָא
 =עטַאק עס'װעג טול רעטרעװכירּפש יד ןופ לעטשרעדנַאניּפ
 ןשינָאלָאכיסּפ ַא .טרעװ םוש ןייק טַאהעג טינ טלָאװ סעירָאג
 םעד ףיוא ןעמ טלָאװ .רעטקַארַאכ-סק א םעד ןופ זילַאנַא
 :רָאפ רעטרעװכירּפש יד ןרָאװ ,ןעיוּבפױא טנעקעג םינ דוסי
 :גָאט ןופ םלּכשה-רסומ עכעלשז שי רָאנ ךָאד ןרילומ
 -רעטניא ןטסרעמ םוצ ײז ןענעז רעּבירעד ןוא ,} ןּבעל ןכעלגעט
 -כירּפש קלָאפ ןכעלטיא ייּב ןַארַאפ ןענעז 0 וחַא .לַאנָאיצַאנ
 :רכומ ,תוגשה עקידרתוס שממ-לעוּפּב סיוא ןקירד סָאװ רעטרעװ
 רעירפ טזומעג ןעמ טלָאװ סלַאפנדעי .םיללכ-סנּבעל ןוא סלּכשה
 ערעדנַא יּב ךיז ןענעגעגַאּב סָאװ ,'רּפש ענעי ןלייטסיוא ץלַא רַאפ
 ויא סע סָאװ ,ןעניפעגסיוא ליװ ןעמ בױא ,ךיוא רעקלעפ
 .שידיי  שיפיצעּפס

 ןליּפשייּב רָאּפ ַא ָאד גנערּב  ךיא

 (סטכער 9) "וכו דניירפ עטוג עניימ ןופ ךימ ט טיהַאּב טָאג,

 סָאד ןיא טַאז ןייז לָאז ףלָאװ רעד,-- .רּפש שטידַא זיא
 טכַאמעגרעביא יא (סטכער 19) "ץנַאג ןייז לָאז טיורק לּפעק
 גרעבלַאדַא 'לנפ 1 שוןע פָצֹוצ 1 סשט62 6212 :ןופ

 ףיוא וליּפַא ָאטינ,
 נרעּבלַאדַא 206 ג ןסאגזפושס (פ ,סקניל 70) "האוּפר ַא
 ןיא ןַארַאפ ןיא (ס ,םקניל 89) "יינש ר רעקידָאיַארַאּפ ,-- 9

 1ס זחסמס 144 ס00600091 ןגא : :לשמל ,'רקוא ןוא א שיליוּפ , שטייד

 ?7) "ַאלרימ .ַאנ יקצָאלּבַאז .יװ טריפעגסיוא ,--- 1סזֹוסחַצ מז

 -- .69 גרעּבלַאדג } ,?גזססו| ןבא 2481004/ תג תנעסו6ס (סטכער

 בוא ,טריפרַאפ טרעוװ ןעמ ןיהיאוו , ליּפשייּב קידנקער ושּפָא ןַא

 שיריפ סקיד ר ןיאמ-קיזײא ז זיא ,ערמערפ סָאד טינ ןעק ןעמ

 ,145169 8 ןכז2/פ1סוש ןמס151:101 יה סע

 18 / רָטלקלַאפ ןשיריי םוצ ןע:נוקײעמַאּכ ---יורנַאל

 | / עמ ןעמ ,ןטײרּפשרַאפטײװ ןפיוא (4 ,םקניל 78 טכַארּבעג
 | .ילכש רעצרוק ןיא רָאה עגנַאל  :'רּפש ןטנעקַאּבטלעװ ןגָאז

 טינ ןטנגעג ערעדנַא ןיא ןענעז סָאװ ןקירדסיוא ךס ַא
 ןַאמרעד ךיא .ןשטיטסיױא טפרַאדעג יב 'ה טלָאװ טנעקַאּב
 -מִא ,סטכער 49 ןרילומ ,סטכער 34 טייל ַאק :רעגייטש ַא
 קישפ ,סקניל 28 עקרינ ,5 סטכער 53 רַאוו ,ןרילומ
 'קס=) יל זפ סעקנירָאקש ,סקניל 66 פיוק ,סקניל פד
 .עירעטסול ,יל דז קינטוקַאז ,'ל 75 ךורקש ,(ר 3
 88 ליוטַאק ,7 'ל 89 עכיּפָאס ,(?הססזק2) 'ל 5
 ,אגזוגװח= יװ טשטייטעגסיוא שלַאפ 133,36 'טטימ ןיא) יל
 ,"סזסת 'סור אמּתפמ טָאד זיא ןתמא רעד ןיא ר ןימ ַא

 ן ׂ ועלאכ ,ר 4 עסיולא אקא ,'ל 88 עּביורד ,(לסעק
 ןכָאז ןופ עונָאלָאמיטע יד .11 'ר 5 שי ,טרָאד
 ד'הט סָאד ויאס ;שלַאפ יא ("ייו ןוא ךָא זַא, ןופפ 'ר 8
 ןפ ןײגּפָארַא ,ןעקנערקרעטנוא ( 9160050 .ד"חנ) 906846הח

 -רַאפ ,'ל 96 עראה :ךָאנ ןענעז יי .הרוצ
 טפרַאדַאּב ןנָאה רערילסקלָאפ יד ןיא .יר 99 ןרעװ טעקראז
 ָאּפנָאּפניש ,יל 15 ןליודג :ןרעװ וצ טשטייטעגסיוא
 'יר 118 םעשיילאק ,יל 110 קישט

 רעטרעװכירּפש ךס ַא שטייטסיוא ןַא ןיא ךיז ןקיטיינ ךיוא
 ןעמ א ןדנגעג ערעדנַא ןיא לײװ  ,ןטרַאסנדער ןוא
 -רַאּפ :טשפ רער זיא סָאװ טינ רעגייטש ַא םיװ ךיא .טינ יז
 עשַאק א: ןסעפיוא ,17 'ר 14 ןגיוא ענעכָאטש
 ן"ב רעשריוח ,'ל 16 ןכײררעסנוא ךיז ,ד 6
 ןופ ץראה ןיימ ,יל 121 ןטפעשעג עָאלּב ,'ר 1
 ןעמענּפָארַא ;טרָאד תובכל עקכוּפ ,'ל 1 1
 ןבָאה .ללכ-ךרדּב טײטַאּב 3 'ל 31 ןצרַאה ןופ טנַאה י
 / וטימ סע ךיז טננעגַאּב ןענעדַאפדלָאג ייַּב רָאנ ,טנַאה עמיירבא
 .קירתונמחרּבמוא ןייז :טשּפ

 ןענעז טגנערּב 'ּב 'ה סָאװ ןטרַאטנדער ןוא 'רּפש יד ןופ
 -ענסיוא ךעלגעמ טײװ יװ גנולמַאז רעטנָאמרעדנּבױא .ןיימ .ןיא
 ןעננירּפשּפָא ;10 'מונ רימ ײב -'ב 9 ךיוּב :טשטייט
  ףעיוא ;ופפ רימ יּכ-14 ,'ל 13 גיוא ;147 רימ ייּכ--'ר 1

 | - ןטײבמיוא ;126 ריט ײב-8 'ר 9 ליומ= 'ר 4

 ןטרַאװנײא ;188-1 'ל 16 ןייגרעטנוא ;160-5 'ר
 - ן8-פ 0 6 עטָאלּב ; 909-"ל 19 ןעמוקנָא ;135--ל 7
 / . 5 32 ןרַאר ;97-9 'ר פפ טסאג ;7-1 'ל 56 טולּב

 אל

 "ר ש : בז עשאק ;99-"ל 38 ןעקנירטרעד 8
 ן-ירשרַאפ;199-1 'ר 28 ןענידרַאפ ;95-'ר 47 דייל
 ;?9-1 'ל ט0 רעגניפ ;20-6 'ל 60 רעייפ ;75-1 'ד 0
 ףיז=ר 63 ןפעלקוצ ;28-0 'ר 65 ןטסאק=3 'ל 0
 ןעייפש ;85-11 'ר 70 ןסייר ;118-5 'ר 80 ןטלַאה
 --פ 'ר 18 ןטיהּפָא א יר 77 ןעמוקסיוא ;63-'7 8
 טנלע ;36-9 'ל 19 סיורג 1

 טינ ןיא א ַא ןופ טמַאטש, : גנוקרעמַאּב יד
 יד ןעגנערּב ךרוד טנעקעג דָארג טלָאװ ןעמ ; גנורעלקרעד ןייק
 .ךוּב סָאר רעטיַאפערעטניא ןכַאמ ןוא ןכעלַאּב אפוג ןטָאדקענַא
 םַאס יב לשמל ָאשנ יא גנוקרעמנָא עקיזָאד יד ליפא רעּכָא

 99-9 יד 8
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 עקיטכיר יד ןּבעגעג סנייארַאפ טלָאװ טָאדקענַא רעד ואו ,1 'ר 8
 טרעפשנעעג טָאה ,"קינשזָאּפַאס םַאס  ַאי, .ךיוא גנורעלקרעד

 טָאה רע ןענַאװ ןופ ,טגערפעג טָאה ןעמ ןכלעװ ,רעיױּפ ,רעד -
 .טפיוקרַאפ רע ֿפָאװ ןיליפּת יד .ןעמונעג

 יד וצ טגנַאלַאּב 48 'ר 99) "וויזא טעּברַא עלַא ןופ,
 נָא טרעװ (ל 93 "ןרעײשנײרַא/ רעטנוא -- .רעטרעווכירּפש
 --.ָאטינ רעּבָא ויא עקיזָאר סָאד ;ןּביירנייא ףיוא ןזיװעג
 -סיורַא ףיוא .ןזיװעגנָא זיא .(4 'ל 780 "ןעננירּפש , רעטנוא
 ןּבָאה טנייפ, ייּב-- .ךייא טלעפ עקיזָאד סָאר סָאװ ,ןע גנירּפש
 ןופ -- ?"ןיּפש, : ןייטש אמתסמ ףרַאד 1 'ל 890 "...א יװ
 ןייק .יטשנרעב ייב זיא (ר 118 "?רענײגיצ רעד שגניז ןעו,
 .ָאטינ טנַאירַאװ

 טינ זיא ײז ןגעװ סָאװ , ןטרַאסנדער .ןוא רעטרעװכירּפש
 : ןטנַאירַאװ יז ןופ ןַארַאפ ןענעז 'טשנרעּב יב זַא ,טנָאמרעד
 ןּפַאכ--.1494 עב 1 'ל 5 ןפאכ- 1346 עב=ל 4 ןלעװ
 יל 6 הּכמ--98 ַאקיטָארע עב יל 5 המותי-.407 עב 3
 --.1509 טרָאד דוס--.861 ץּב 'לגפ 1 'ל ? ןיינ--.9968 עב
 לקע פ--.3633 עּב 9 'ר 8 עטש רע--.5448 עּב 4 טרָאד ןסע
 עּב 3 'ל 10 תּבש--.9158 'ר 10 רענעק--.1דפ1 'ר 8
 -- .8509 'ר 11 ןסײמש--.3796 'ל 10 ןקעטש--8
 ןעגנירּפשּפָא--.3967 'ל 11 הרוּת--.1697 טרָאד ןליּפש
 'יר 39 טלעװ -- .9008 'ל 94 ןקַאּב - .3108 'ר 1
 47 ןגײל - .9690 עב 9 'ר 44 רָאי - .661 ענ 1
 ןפיוקרַאפ=ל 58 ןצעזרַאפ - .299 עב 3 'ר 65==ר
 אמּתסמ טײטש "שמש רעדָארּב ןכָאנ ןקיש -- .1096 'ר 9
 לכש -- .556 עּב 4 'ל דּב "יש 'ּב ןטימ, טָאטשנָא תועט ּפ"ע

 ןעיירד -- .1394 עּב רעטרעװכירּפש יד וצ טגנַאלַאּב 4 יל 3
 1 'ר 84 קַאזָאק -- .191 ַאקיטָארע עב 8 'ל חפ ךיז

 -- .8168 'ל 85 ןענעק -- .2589 עּב הצמ-טַאדלָאפ ילג
 ילגפ יר 117 ןסיּב -- .1686 ,9109 'ר 117 ןטלַאהפיוא
 118 הטרח -- .680 'לגפ 91 'ל 117 טָאג -- 9
 טרָאד פאט -- .1559 'ר 118 ריזח -- .9985 עב 9 'ר
 .989 'ל 118 עטיקימ - .1

 ןיא ןעניפעג טנעקעג ךיוא ןעמ טלָאװ ןשינעכײלג ךסַא
 ןילייּב סָאװ 'םנדער ןוא 'רּפש יד ןיא טּפיױהרעּביא ,'טטימ יד
 סָאװ ענױזַא ןופ ;(ןרעמונ 900  רעּבירַא) ןּבילקעגפיוא טָאה
 =עננָא רעטציא זיּב ךיא ּכָאה ןענילייב ייּב ךיוא ךיז ןענעגעגַאּב
 .9 טלייצ

 --ר 119='ל 10 ןקעטש :דעּניא ךיז ןרוח לָאמ ייווצ
 ןפיוקרַאפ - .9 'ר 93 ןגײלנײרַא=ר 11 ןסײּבּפָא
 49 ליומ=3 'ר 14 רעיוא - .9 'ר 118 הטרה=-ל וכ
 97 ןכערּב -- .פ 'ל 91 ןגיל=ל 94 ןקַאּב - .8 'ר
 ןעקנעדעג - .'ל 54 קיסע=פ 'ל 58 ןענערב-4-= יל
 ץרַאװש=6 יל ט1 ןעניפעג -- .ל 36 ןרעה=3 'ר 1
 ןפרַאד - .ל 98 ןסעֹורַאפ=-ר 39 יורג -- .'ר 11 רָאי
 יִר 65 ןָאצ=ר 4 ןגײל - .1 'ר 24 ןנָאה=פ 'ל 9
 =יר 66 עראפ - ר פז ןכָאפ=8ֿ 'ל 64 המשנ - 8
 ה 99 ןפיוקרַאפ=ל 98 ןצעורַאפ - .'ל זפ ליטש

 =-ר 81 דמַאז = ר 88 לעיַאר-פ ר 81 רעכיז -
 - .פ 'ל 86 ןעמעטש=+ 'ר 84 קַאוָאק - .'ל 86 ןטיש
 -- .6 'ר 3=65 'ל 60 רעגניפ

 ַא טימ טנכיײצַאּב 64 ןענעז סענָאּבָאּב ַאז יד ןשיװצ
 טָא .ןהעדניּבכוּכ ןופ ןעמַאמש ײז זַא ,טנײמ סָאד .; לדנרעטש
 לומ ײּב ,1 'ל 100 טײקמירָא ײּכ טלעפ ןרעטש העד
 =ניּבכוּב :םנייא רעּבָא יא השק .1 'ר 114 אנוש ,4 'ל 8
 ,1888 דנירפזיוה ןיא טינ בגַא ךיז טניפעג סָאװ) גנולמַאז סהעד
 .קַאפנ 94 לּכה-ךס טלַאה (1889 גנַאנרָאי ןטײװצ . ןיא . רָאנ
 יקסמָאטסַאּב 'ה טָאה ןענַאװ ןופ .ָאט .םענָאבָאּכאז 65 שיט
 ? ןרעמונ עטנרעטשעג ערעדנַא יד ןעמונעג

 ַא וַא ,ןגָאװ ךױא ןעמ ףרַאד ןשינעטער יד עגונּב
 האפ .ךױא רעקלעפ ערעדנַא יב ךיז טנגענַאּב ןופרעד ךס
 םפטופס'ספ א 81פ6|סטס'ה :קקָארמיז טימ קידנכיילג

 ענײלק עכעלסע ןוא (ןשינעטער 1400 טלַאה סָאװ
 ךיז ןרוח סָאװ 39 ןעניפעג רעטציא זיּב ךיא ּבָאה ,ןעננולמַאז
 ? 'טטימ ןיא ךיא ּבָאה 1901 ךָאנ .ןיקסמָאטסַאּב ײּב רעּביא
 -רַאפ 1 לַאטנעיליל ַאניגער טָאה ךָאנרעד ,עכעלטע טקודדעגּפָא
 יב ײּב 18 ךיז ןעניפעג ײז ןופ סָאװ ,92 טכעלטנפע

 -יירג זיא "ענַאלפיוא עטייווצ, זײװנָא רעד : םוטרּפ רֶאּפ ַא
 ענַאלּפױא עטיװצ יד זַא ,ךָאד טייטש רעטײװ תמחמ ,קיז
 ==03 :טכַארּבעג ןענעז לָאמ ײװצ וצ -- .1919 ךָאנ סיהַא זיִא
 ,שלַאפ זיא 174 ןיא 'ןיּב, דײשַאּב רעד -- .106=915 ,1
 :ןדישַאּב ןעגנולמַאז עשטייד עלַא .לַאטנעיליל ייּב .יװ טקנוּפ
 =מוא זיא 181 -- .לרעק ,ץכ עלָאש ,סונ ,םיוּבםונ
 וצ ךיש םינּפַא זיא 'ייא,, דײשַאּב רעד ,ךעלדנעטשרַאפ
 =נעיליל ;שלַאפ זיא 188 ןופ "לדיפ , דײשַאּב רעד -- 5
 .ןירטיצ טימ ייט, :םעד טָאטשנָא יג לַאט

 =עּפ ןיא ןשינעשער יד ןצינ וצ טײקכעלגעמ רעד ןנעװ = |
 ,רעּבעגסױרַא רעד רָאּפ ךיז טלעמש סָאד יװ ױזַא ,ןעניז ןשיגָאגַאד
 טנָאז רע .תוקפס ענײמ ןגָאזװצסױרַא טּביױלרע ךיז ךיא טלָאװ
 יד סיואכרוד ןעקנַאדרַאפ וצ רע טָאה לַאירעטַאמ םעד זַא ,ןײלַא
 ןשינעטער יד ןגעװ גרָאז יד ןעמ ןעק ,ױזַא .דלַאּביו .רעדניק
 ?ניק .יד ןצרַאה ןקיאור ַא טימ ךיוא אהל ףיוא  ןזָאלרעּביא
 םישוריּפ טימ ןיפרעד םעט םעד יז קידנריפרעּכיִא טינ ,רעד
 רָאנ זַא ,םעד ןגעװ רדסּכ ןדער וצ טָאטשנָא .ןעגנוּביא ןוא
 ןרעטײרּכרַאפ וצ רעכיילג ןַײז טעװ ,עטסעּכ סָאד זיא םרעזנוא
 ןטסעּב ןטימ יז ןענעקַאּב ךרוד רעדניק יד ןופ טנָאזירָאה םעד
 טײטשרַאפ ךיז שעװ רענייק .ןפַאשַאּב ןבָאה רעקלעפ עלַא סָאװ
 רערעל רעד ףרַאד ןּבײהנָא זַא .,םעד ןנעװ ןרַאּפש טינ ךיז
 .ןוש סײװ דניק סָאד סָאװ םעד ןופ

 .רעדילסקלָאפ יד וצ דניצַא
 ןצּכַא ןופ עלעדיימ ַא טּבילעג ּבָאה ךיא, :8 'מונ ,86 'ז

 סָאד ָאד ּביג ךיא .דילסקלָאפ שטייד טמירקרַאּפ ַא זיא  "ךָאי
 ענעדישרַאּפ יד ןופ ףיונוצ לעטש ךיא רָאנ ,ןצנַאגנוא .טינ חיל

 14246זץ2!ע ג0- ןוא טקורדעגפָא ,10216040 29001/5106 1

 טימ טרעמרַאפ ןיא טצעזעגרעפיא) !זסץסו|.-4ז6060). 1 6100818110206

 ,(23 'טטימ ןיא רימ ךרוד תורעה

 (2) ךוּכיודנַאל
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 -לָאה ,קעדלַאװ ,ןעסעה ,עיועלש סוא  ןטנַארַאװ עשטייד
 ,26019086 011:51666 ז ,רעלטטימ יב טקורדעג פא ןייטש

 םוצ ןטסטנעָאנ םַא ןענעז סָאװ ןורעפ ענעי (149 ,148 'מונ

 .טסקעט ןשידיי

 125 שעגז =!תחוג| סוח ןטמפסי !תגס / כז 1686 פסות
 5008121614 16טס0 ןהװז. / טמס 2ופ 86ז !(תגק זמ 06 ןזסזת-
 06 ןגוװ / 102 שגז6 !החו פסומ ֿפס02שסװסח ןזגתא / טו8
 2/5 ם6ז 160ג0 016 8015002/6 חסזש / 1299 פסומ 16101682-
 סטסת 50 אזםתא 02 ש2ז'/ עטז1/ס55 6ז 016100 פ6ומ 1140 טתס

 סט / לשסו0 פסהמ ששג5 5618 11612060 {ט6 , סטו6מ 1304

 פטו6ח 188, 11612/6טסװ6ח זתסות, / 1025 זו2005/ 66 ואז זו

 2606 גו/סומ ? / םגמא 0010 6גחא 6011 תוסֹוח 11606ז 1020,/
 88 םס1551 2118 1011 תנו! תוזז 1תפ 6120. / = חגהחנ 6 8161ס0

 ות פסומסח הזזמ,/ 02 ששגז 516 141/ טתס מוסהז זמסנז שגזות./
 תז 11655 5108 2 סומ 500ו02ז263 161616 טפש-

 ;רעטּבילעג רעד טשינ טּברַאטש ןטנַאירַאװ עקיזָאד יד ןיא
 ףיוא ,עקיד 00 ערייּב יד ןופ רנק רעקידמ נא רעד רעּבָא
 =ָאמ רעשיריי ןייק טשינ שוריפּב זיא ,ןעמולּב ןסקַאװס ןכלעוו
 'לנפ .רעדיל עשטייד .ערעדנַא םיוא ןג נַא  ןיא ןוא װיט
 טָאה גנוקרעמנָא רעד ןיא -- 118 ויּב 113 ,108 רעלטטימ
 -- 168 ,5 'לירפ ;8,401 סקנּפ רַאװ; :ןיטש טפרַאדעג
0'. 

 ןַא זיא 99,44 "ןעירשעג 13, יד ןופ דיל סָאה ךיוא
 טכַארּבעג ןענעז סָאװ ,רעדיל עשטייד יד ןופ גנושרעדנַארעביא
 ואװ ןוא 89 ןיִּב 80 'מונ ,78 זיּב 76 'מונ רעלטמימ יב
 ַא לָאמ ירד ןזָאל יז לָאז רע ,רעדרעמ םעד טעּכ לדיײמ סָאד
 רעטירד רעד ,טָאג וצ זיא יירשעג רעטשרע רעד .ןומ יירשעג
 ןוא ןפױל וצ טמוק רעכלעװ ,לדיימ םעד ןופ רעדורּב םוצ
 .העדרעמ  םעד טעגרה

 -מירקרַאפ ַא זיא "ץנַארקנזָאר ,עלעגנַאר ,עלעגניר 7
 טָאה סָאװ לדיל-רָאהַארַאק ןשרעדניק ַא ןופ גנושרעדנַארעּביא עמ
 =רעמָאּפ ,עשיסקַאז יד םיוא .ןעניז ןייז ןריולרַאפ שטייד ןיא ןיוש
 :רַאפ?ןײמעגלַא ןקיזָאד םעד ןופ ןטנַאירַאװ עשיסירּפ ןוא עש
 :ןורעפ עקיצנייא סױרַא ךיא םענ לדיל .ןטײרּפש

 8/מ961 הומפס| ספסתעז8מ? 301ז 1166 גט 016 6
 0235 016 2606 {וומפסמ 501 ישוז הגמסת 6864 0086| טז
 50 פ0חסח 5109 1? 5109190 2|גז 3016 סוח 5126 1124 0616/06
 516064 |גהז 516טס8 }122 5100 חזמ (0ם9פ6/ (00910064 04

 וסה עטװמ (20510060 221 510 זט012601606 06 8:20092/װ
 21 {מז ס1תסח 1612מ7 26500611 616.

 ,386 ,1 םקנּפ ןופ חסונ רעד ןיא טמירקרַאפ רעמ ךָאנ
0 

 טיימש 14,434 -- .97 ,31 ןופ טנעמנַארּפַא יא 18 ,4
 -- .רעדילעּביל רעטנוא 3,48 ענעגיא סָאד ,רערילרעדניק רעטנוא
 --.דומע רעקניל רעד ןיא רעטכער רעד .ןשיּברַאפ ןענעז 97 ז
 ןיא רעדיל, א+ רעט 00 ןייטש ןפרַאד 16,116 ;11,06 3
 ."ןכַארּפש .ערעדנַא

 טשרמולּכ ַא קיטכיװ יװ ,ףוס םוצ ןןייװנָא ךָאנ ךימָאל
 -לוק ןוא -ךַארּפש רעד רַאפ ןייז ןעק טייהלצנייא עקיטשינ

 - 0 רַאלקלָאפ ןשידיי םוצ ןע

 ,רעפערפלדָאנ ,עשטיפ ,עשטיא, : לדיל-קזוח סָאד .עטכישעגרוט
 -ַאפ ויא 'ךיוי עשרזח סע ,ְךיוּב סעד דינש ,רעסעמ ַא עבנג
 ,6055 ,11 לַאװק םיב) טנַאירַאװ םעד ןיא רָאנ טינ ןַאר
 רעש :עכעלשע ךָאנ ןענעז טָא .ערעדנַא ךס ַא ןיא ךיוא רָאנ
 ַא עכננ ווא ןיירַא ּבלעװעג ןיא ײג ,רעסערפלרָאנ רעטלַאּפש

8 

 ,רעסעמ ַא ןוא םָארק ןיא .ײג ,רעסערפלרָאנ עקש עבנג
 ,19 ,49 ,9 'טטוס) "ךיוי עשרוח פוז ןוא ךיוּב ןיא 0

 | עכנג םָארק ןיא ײג רעסעמ לדָאנ 'פ 'א, .(בוג רעקס
 ןיד רַאפ הלח דײנש ,טױט םעֶד רַאפ טיורּב דיינש ,.רעסע
 :ָאר רעד ןנעקטנַא .(עיּבַארַאסעּב ,18--358 ,פ תומושר) הלּכ

: 
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 / יז רַאּפ סָאװ ,תואחסֹונ עּפרג עטײװצ ַא טייטש עּפורג רעקיז
 / .העסערפ'לרדָאנ טָאטשנָא לש עט לדָאנ שיטסירעטקַארַאכ זיא
 / םוצ ײג ,לשעשלרָאנ קיציּפש קיציא, ;דָארּב . ןיא .רעגייטש ַא
 ,טשעטלדָאנ עקציּפ עקציא. :רעטיוו  לשעמא ּפַאכ רעכַאװ
 -ַאֹב ,18 ,49 ,9 'טטימ) "וו"זאא לשעלפ ַא עבנג סַאג ײ יג
 ַא פַאכ טײלק ןיא ײג לשעטלדָאנ קיציּפש קיציא, .(קסיוהּב
 / -לרָאנ קציּפש קיציא, .רמועּב:גל , ןעמכילע-מולש יב 5 שעלפ
 / .05,353 סקנפ) 'פַא עבנג ןוא (םָארק) דָאּב ןיא יג לשעט
 / נָאה | א .ד ןוא ןהּכ ןופ ןשנַארַאװ עטנַאמרעד טרָאד יד
 'ג ןוא חֹלג םוצ ײג 'נ 'ּפ עשטיא, .: טנַאה רעד ייּב טינ ךיא
 -נעשטש) "שַאלפ וו"זאא שַאטלדָאנ 'מ 'א, ךעלדנע ,"ילפ ַא
 .(םנגעג רענילּבול ,  ןישער

 - לע ןטימ ןכיײלגרַאפ ןעמ ףרַאד טעּפורג .ייוװצ עקיזָאד יד
 : /  :םַארעקזוח

 ןופוא 5קסו8וא |== פקווקופ) תעוּכ 1185סז |== ט06111695671, 166 סח

 רעסַאז

 / {  טָעוג ןןטסופסנס פ00ט66 530290861 טמ 801 (-=001606)
 135 תוגפסז

 )8װזס. ןיא רעלײװסטלָאּפּפַאר ןופ טכַארּבעג טרעװ רע יװ
 טעז טלָאמעי .164 11, 1 0656 קז8סחס ט.1:11ס7- 1215.-1.011ז-

 ןופ ןעמַאטש תואחסונ עשידי יד זַא ,קוק ןטשרע ןפיוא ןעמ
  סָאװ ערעטלע יד זיא עּפורג עטשרע יד זַא ןוא רעסַאזלע יד
 / םַארג רעד ןיא ףיורעד היאר ַא .רוקמ  םוצ רעטנעענ טייטש
 ?עפורג עטייווצ יד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ .רעפעמ : רעסערפלדָאנ
 טרעהע;פיוא ןּבָאה ןריי עקידחרזמ יד סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ יז
 ) יא ײװ ײּב ןרָאװ ,אש661 קורדסױא םעד ןייטשרַאֿפ
 הא 6) ןוא 'שקָאל, ךרוד ןרָאװעג טּפוטשעגסירַא - א ט 6 61
 טשפ םעד טקעלַאד = ט םעניא טיהעגפױא ןױלב טָאה
 טכַאמעג טָאה טײקכעלדנעטשרַאּפ וצ גנוּבערטש יד .א 26 61
 | -ַאסעּב רעד טוײװ סָאד יװ ,רעסעמ טימ לדיל סָאד ןדניּפרַאפ
 . ןײק ןעמוקעגסױרַא ךיוא זיא ןופרעד רָאנ .הסונ רעּכַאר
 ןכעגעג הצע ןַא ךיז ןעמ טָאה ,טשפ רעקידנקירירפַאּב .גונעג
 =לרָאנ, :גנושרעדנַארעּביא רעשיגָאלָאמיטעסקלָאפ רעה  ךריד

* 5 
 םינ

 --397 סקנּפ ןיא טקורדענ ךיוא זיא ן--א .ד ןופ גנולמַאז יד 1

 םמנעייל ןוא 2,406 'ז ,טרָאד ךיז טניפעג טגַאירַאװ רענעזיװעגנָא רעד 0

 / ךיוי קנירט / רפסעט ַא עּבעג / טָארּק ןיא יג / םָאּב רעשיפ,, :ױזַא ךיז

 ' ןץדער| .ײךיוּפ ןיא הלנ םטד ריוושעג ַא

 א - עקטשיא .(ןישולַאק ןופ ,9 לא "כג "ו"זאא דע 0



 ןַאלֿפ םווָאכָארָאּב .ב-- רעינ 21

 א 2 6 61- טָאטשָא א46461165פסת1מ ."לשעט
 ד"המ רעד ןופ ךָאנ שטייד ןיא בתכּב ןַארַאפ זיא 4 66

 -לע ץיח ויא רעכלעװ ,םַארג רעשרעדניק רעקיזָאד רער .טיצ !

 22 ס"יהיי ןופ עטכבישעג ַא רַאּפ

 ,ויא ,טרירטסינעררַאֿפ טינ דנַאלשטײד ןיא ץענהע ןיא סםַאז

 ,ן:ערפּפָא טינ ךיז טזָאל םָאװ ,היאר עשוריפּב ַא ,סע טסייה

 רזמ ןייק ןדיי רעַאזלע ןופ גנורעדנַאװפױא רעד ףיוא
: 

 שידיי ןופ עמכישעג ַא רַאפ ןַאלּפ סװַאכַארַאב .ּב
 ,ש ןופ גנוקרעמַאברַאפ א מימ

 ָאד טרעװ סָאװ ,שידָי ןופ עטכישעגַא רַאפ .ןַאלּפ רעד
 ױזַא םעד ןופ ןרָאװעג טקישעגוצ רימ זיא ,טקוהדעג ןטנוא
 ןופ ,1913 רָאי ןיא ווָאכָארָאּב .ּב םענעּברָאטשעג .קיטייצירפ
 ץנעדנָאּפסערָאק עקיטפַאהּבעל ַא ןַאר טריפעג ןּבָאה רימ .ןיוו
 ײשרַאפ ןוא "טלעװ עשידיי יד, לַאנרושז םעד ,"םקנּפ, ןגעװ
 ךיא בָאה ווירב ענימ ןופ םעניײא .ןיא ..ןכַאז ערעדנַא ענעד
 -סױרַא טָאה סָאװ ,"גַאלרַאפ רענליװ,ןופ ןעמָאנ ןיא ,םיא
 ,טניילעגרָאפ  ,"טלעװ .עשיריי, יד ןוא "םקנּפ, םעד ןּבעגעג
 ;ָאלשרַאפ םעד ףיױא .שידיי ןגעװ ךוּב ַא ןּבײרשנָא לָאז רע
 =עג ,1913 יַאמ 19 טריטַאד יא סָאװ ,ווירּב ַא ןיא רע טָאה
 :םקידנגלָאפ .טרעפטנ}

 ןַאק ,שידיי רעּניא ךוּב ַא ןגעװ ןַאלּפ רעַײא חּכמ,
 ךיא יװ טינ ךי סײװ םדוק זַא ,ןגָאז ךָאנ לייוװרעד ע
 רַאפ .טייקכילדניירפ ןוא טייקטיירג רעיא רַאפ ןעקנַאד ו
 ןיוש טעּברַא ךיי .העושי ַא טושּפ ןעװעג סָאר טלָאװ רומ
 ןּבָאה טעוו ריי זַא ןוא ,ךוּכ ַאזַא ףא גנַאל ןופ
 .טעּברַא ןיימ ןופ ןכוּת םעד ןקישוצ ךיא ךייל ,טייצ
 טָאה 1 עידעּפָאלקיצנע רעד רַאפ לקיטרַא ןן'טומ רעּבָא
 ןעמ טּביירש .לקיצנע'נַא רַאפ ,לײװ ,ןָאט וצ קינײװ סָאד
 טרעקרַאפ .רעלופָאּפ טינ רָאג ,ײלרעט טקעפמָארּפ ,ץרוק
 -נסיו רָאנ טינ ןייז ףַאד ערושָארּב ַא וליּפַא רעדָא ךוּכ ַא
 ןוא שירַארעשיל ךַאלגימ טייװ יװ ךיוא רָאנ ,ךילטּפַאש
 רעקיזָאד רעד טימ ןמייקירעוש עטסערג יד .רעלוָּאּפ
 ַא ךי ןיּב (1 :עקידעגלָאמ יד רימ ַאּב ןענייז טעּברַא
 -שיינּבר ןיא שיעמַארַא ,שיערּכעה ןיא ץראה םע רעסיורג
 טײקכײר עקידעּבעל יד ךָאנ רומ טלעפ (9 ,?שדוק-ןושל
 ןופ םיטרפ ךסַָא ןיא 43 ; ךַארּפש רעשידי רעד ןופ
 ללכּב  ןוא .רעשיטַאמַארג ןופ ךיוא יװ .,ןגיילסיוא
 ךָאנ רימ ךיז טָאה ,עיגָאלָאנימר עט רעשיגָאלָאליפ
 =עסנָאק רעקיטיונ רעד טימ ןריסקיפ וצ ןּבעגעגנייא טינ
 .ץנעוק

 רעד ידּכ זיא ,ןייגניא םעד ףא טנעק ריי .ביױא
 שידײ חּכמ ךוּכ רעכילטּפַאשגסיװ רעטשרע

 רעד רַאפ שידיי ןגעוו לקימרַא ןַא ןּכירשעגפיוא ןַאד טָאה רע 1
 ;נ ,ש .עירעּפָאלקיצנע רעשיריי.שיסו

 עקידרעטעּפש יד ןיא ; 1913 רָאי ןיא ןעוועג ןּבורשעג זיא סָאד 2

 ןקיזָאד םעד ףיוא ?ץראה סע, ןייק ןעוועג טיג ןיוש טייװ רע זיא ןרָאי

 : ש ,םיּבעג

 (קרָאי-וינ) רעגינ

 ךילקריװ ןוא ךילטּפַאשנסיװ ךילקרי ןעמוקסיוא לָאז
 -גָא םיי עדײּב רימ ןטלָאװ רשפא - ,שידײ
 רע ןוא ?ןטעּברַאַאּב םיי עדייּב ןוא ןּכיירש
 בָאה ךיי .ןעמָאנ ףןעמעקיי רעטנוא ןײגסהַא עקַאט לָאז
 ןופ ,םיקרּפ עכַאלטע ףא גנוכוורעטנוא ןיימ טלייטעצ
 עשיטסיווגניל-ןייר טפערטַאּב טפלעה ַא רָאנ עכַאלעװ
 !עשיטירק-ךַארּפש ןוא עשיפָאטַאליפ-ךַארּפש ךיוא) ןגַארּפ
 -רוטַארעטיל רעשידיי רעד טימ ןוט וצ טָאה טפלעה ַא ןוא
 -וצ ןוא עטכישעג רעד טימ ןוא רָאלקלָאפ ,עטכישעג
 רימ ןַא ,טעז ריי .ףמַאק-ךַארּפש .שידיי ם'נופ דנַאטש
 םעד ךיוא ךיז ןשיװצ ןליײטעצ .ןענָאק סיװעג ןטלָאװ
 ,המרקה יד ןּבעג ןלָאז עדייּב רימ :ונייהד עט =
 ענייא :ןטפעה יײװצ ןיא ןעניישרע לָאז קרעװ רעד ןוא
 יד ןוא ,("גנופַאש עשידיי) גנוקריווטימ ; ןיימ  טימ ריי
 -- ."ךַארּפש עשידייק גנוקריווטימ רעיא טימ ךיי עטייווצ
 רימ .ןענָאק ,ןַאלּפ םעד ןגעקַא שינרָאג טָאה ריי בוא
 וצ ענונב לשמל ,םיטרפ יד ןטעּברַאסױא טלמעד .ןיוש
 .ןגיילסיוא .םעד

 טעּברַא עצנַאג יד םָאװ ,הלעמ יד ןּבָאה טלָאװ סָאד
 ,רעכיג סָאװ .ןרעװ שקידנעעג רע כיג ליפ ןענָאק טלָאװ
 ןי ןעניישרע ןלָאז השעמ תעּב ירּכ ,רעסעב יא
 ַא ןנָאה טָאװ ,םירּבחמ ענױזַא ןופ ןכַאז עשי'צראה-םע
 -טםַאשנסיװ םוש ַא ןָא רעכיּב "עטסנרע, ןּביירש וצ קשח
 ."גנוטיידגוצ רעכפ

 טעּברַא יר ןכַאמ וצ ,גָאלשרָאפ ןייז ףיֹוא םיא ּבָאה ךיא
 טינ ךָאנ ךיז ליפ ךיא זַא ,טרעפטנעעג ,םיא טימ םענייאניא
 ךילג ךיז טלָאװ רע תעּב ,טעּברַא ַאזַא וצ טיירגעגוצ גונעג
 םעד רומ ןקישוצ ןשעּבעג םיא ּכָאה ךיא .ריא רַאפ ןעמענ טנָאקעג
 רעצרוק ַא ןיא . .ווירּב ןייז ןיא טנַאמרעד רע טָאװ ,טקעּפסנַאק
 ןוא ,ןעמוקַאּב םיא ןופ טקעּפסנָאק םעד ךיא ּכָאה םורַא טײצ
 רע ןוא טרעװ ןכעלטפַאשנסיװ ןסיװעגַא טָאה רע יװ ױזַא
 סווָאכָארָאּב .ּב ןופ רענייא ןגעװ ףירגַאּב ַא ,בגַא ,ונוא .טיג
 טינ ,קילגמוא םוצ ,זנוא -זיא םע עכלעװ ,ןטעּברַא עסיוהג
 קיטײנ רַאּפ ךיא טלַאה ,טקידנערַאפ ןעז וצ ןעוװעג טרעשַאּב
 .ןכעלטנפערַאפ וצ םיא

 טָאה ןַאלּפ ןקיזָאד םעד זַא ,ןקרעמַאּב רָאנ ליװ ךיא
 ענייז טכַאמעג טָאה רע ךָאנ רעדײא ןּבירש עגפיוא ווָאכָארָאּכ .ּב
 *עפָאריא ערעדנַא עקינייא ןוא םואעזומ-שיטירּב ןיא םעירוטש

 טינ
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 -יױזַא ןּבילקע:פיוא רעטעּפש טָאה רע ואװ ,ןקעטָאילניּב עשיא
 רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד רַאּפ ןלַאירעטַאמ עכייר ענ
 רעד יװ ,רע טָאה ןַאד ןיוש רעּכָא ; וטַארעטיל ןוא .ךַארּפש
 ,ויא יז טיירּב יװ ,עגַארפ יד ןעמונעגמורַא ,ןעז טעװ רעזעל
 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד טימ ּפָא ךיז ןּביג סָאװ ,יד ןוא
 ןָאכָארָאּב .ּב סָאװ ,ןײלַא ןַאלּפ םעד ןופ זיולּב ןלעװ , ךַארּפש
 טרעװ טּפירקסונַאמ רעד .ןענרעל ןענָאק סעּפע ,טכַאמעג טָאה
 .רָאטױא םעד ןופ עיפַארגָאשרָא רעד טול טקורדעג

 סה ט הק ה

 עשידי יד .קלָאפ ןשידיי ם'נופ טײקיכַארּפשליפ יד .א
 רעד .ןטײצ ענעדײשרַאפ ןיא ןכַארּפש-רוטַארעטיל .ןוא =סקלָאפ
 .ןכַארּפש עשיריי יד ףא קוק רעשירָאטסיה-טינ ןוא רעשירָאטסיה
 .ןכַארּפש עשיריי יד ןיא עשיטימע-טינ ןוא עשיטימעס סָאד
 :ףארפש יד .ןטנעמעלע-ךַארּפש עדמערפ ןופ גנושידירַאּפ יד
 ןשיריײי םיִאּב (עקינײװסױא ןוא עקינייװניא) ןטפערק עקידנדליּב
 .ןכַארּפש עשידיי יד ןופ ןטײקכַאלמיטנגייא עניימעגלַא יד ..קלָאּ

 -שימעגַא םלַא שיערּבעה .ללכּב ןכַארּפש עטשימעג .ּב
 ?דנַאטש-סגנולקיװטנַא ןשירָאטסיה ם'נופ שיערּבעה .ךַארּפש עז
 :שידי .(שדוקה ןושל ,שײמרַא ,שיערּבעהיײנ ןוא-טלַא) טקנוּפ
 .טקנוּפדנַאטש-סנולקיװטנַא ןשירָאטסיה ם'נופ שטייט

 רעד ןופ ןעמָאנ רעד .ןעגנוקרעמַאּב עשיגָאלָאנימרעט .ג
 א ןעמעג ערי .ןעמעג ערי ןופ עטכישעג יד : ךַארּפש רעשידיי
 אי ספ-לַאוצָאס יד .ןכַארּפש ערעדנַא .ןיא ןוא .שידיי
 עטכישעג יִד .ןעמענ .עקיזָאד יד ןופ ץנעדנעט .ןוא גנוטײטַאּב
 ערעדנַא ןופ ןעמענ יד .'ןָאנרַאשז, ןעמָאנ ם'נופ- קיטירק ןוא
 .ןכַארּפש:סקלָאפ עשידיי

 רעשידיי רעד .ןופ גנוטײרּפשרַאפ .עשיפַארגָאעג יד .ד
 =שידיי יד ןופ קיטסיטַאטס יד .הוה ןוא רכע ם'ניא ךַארּפש
 עראקא ,םימ- ךַאלגימ .ּביױא) ןריי עקידנדער-שידיי-טינ | ןוא
 .(ןכַארּפש-סקלָאפ .עשידי .יד ןופ

 -עשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד רעּביִא קילּברעּביאינַא .ה
 רעד ןופ ןּבַא;םױא יד .בצמ רעקיטניײה ריי .גנושרָאפ-ךַארּפש
 ןופ לייט ַא סלַא קיטסיװגניל עשידיי ..גנושְרָאפ-ךַארּפש רעשידיי
 רעד ןופ םענרַאפ ןוא ףירגַאּב רעד .עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד
 :עמיל ןוא .רָאלקלאפ ,גנושרָאפ-ךַארּפש עינָאלָאליפ רעשידיי
 ןוא -יוטליק ינָאלָאעכױא עשטייט-שידיי . ,גנושרָאּפ-רוטַאר
 .עינַאלָאלימ רעשידי רעד ןופ ןלַאעדיא יד .(עטכישעג-טסנוק

 -ײא ןיא ןגײלסױא ס'רנחמ םעד חּכמ :גנוקרעטנָא
 יד ןופ ןילטיוא טָאד טרפּכ) ךַארּפש ןייז ןופ םישרּפ עקינ
 .ןעגנַאלק 2 6 יח 4 5

 ֹה ארּפש רעשידיײ רעד ןופ עטכישעג יד .א

 =שידי רעד ןופ רעטלע רעד ןוא גנוײטשטנַא יד
 .שטיש:שיריי ןיא ןשנעמוקָאד עטסטלע יד .ךַארּפש רעשטיימ

 24 שיריי ןוֿפ עטכישענ ַא רַאּפ

 -ךַארּפש דעשטייט-שידי רעד ןופ .ןגַארפ-טירטש יד
 דנַאלשטײד ןיא שטייט-שידי ןופ רעטלע רעד -.עטכישעג
 .רעדנעל עשיוַאלס יד ןיא .ןוא

 =לע ערי .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא יד 3
 ןוא הערעטלע ר .ןעמרָאפ  עשיטַאמַארג ערעיינ ןוא ערעט
 :קיפקעל רעשיריי רעד ןופ גנולקיװטנַא יד .ױב-ץַאז רערעיינ
 ,עקידשרוק-ושל ,עשטייט-ךיוה-יינ + ,עשטייש-ךיוה-לטימ יד
 -לע םנופ גנוקריח יד .ןטנעמעלע עשינַאמָאר ןוא עו טא
 -שירי .רעקלעפ עקימורַא יד ןופ ןכַארּפש יד ףא שידיי ןרעט
 .ןכַארּפש-םיהעג עשיבנג יד ןוא שטיט

 -לע םניא ןטקעלַא ד עקיטרָא יד ןופ גנולקיװטנַא יד 4
 --ַאק רעשירָאטסיה ַא טימ -- ךַאלגימ .ּביוא) שטייש-שידיי ןרעט

 ךַארּפש עשירַארעטיל עטלַא יד .(ןטקעלַאיד עשידיי יד ןופ ע
 -שמייד ם'נומ עינָאמענעה יד .םירֿפס עשטייש-שידיי יד ןופ
 ןופ עכָאּפע עשיסַאלק יד .טקעלַאיד ןשידנעלָאה ןוא ןשידנעל
 -רָאי רע-17 ןיא -ע-16) ךַארּפש רעשטייששידיי רערעטלע רעד
 רעשיסַאלק רעד ןופ ליטס ןיא קירטעמ ,קירָאטער יד .(טרעדנוה
 .עכָאּפע

 עשקורדעג ןופ ןלעּבַאש) טפירש עשטייש-שידיי עשלַא יד
 ןוא "מ קשמ, ןשטיש-שיריי ם'נופ .ןעמרָאפ ענעּבירשעג .ןוא
 =סייא ןשטיט-שיריי ם'נופ גנולקיװטנַא יד .("שטייט-רעּבייז,
 רעשיסַאלק רעד ןיא .גנושרָאפ-ךַארּפש עשטייט-שידי יד ..ןגייל
 .עכָאּפע

 ןט-18 ם'ניא ךַארּפש רעשטייט-שידיי דעד ןופ הדירי יד 6
 יד עשיעּפָארײא-ברעמ יד ןופ גנַאנרעטנוא רעד .טרעדנוהרָאי
 .גנוערָאפ-ךַארּפש רעשטייט-שידיי רעד ןופ הדירי יד .ןטקעלַא
 רעד ףא תודיסח רעד ןופ ןֹוא הלּכשה רעד ןופ םולפנייא רעד
 -יא-חרומ דעד וצ גנַא:רעביא רעד .ךַארּפש רעשטייש-שידיי
 .עכָאּפע רעשיעּפָאר

 ז+

6 

 טראוונגעג רעד ןיא ךַארּפש עשידיי יד .,ּב

 =ךַארּפש עכעלטפַאשלעזעג יד .ןעגנוקרעמַאּב ענײמעגלַא .1
 יר .םוטנדי ןשיאעּפָארײא:חר'מ םעד יא ןטפערק-כגנולקיװטנַא
 -עטניא-שלַאפ יד .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןטנעמעלע:סקלָאפ
 יר ןופ ןעגתקריו יד ."שירעמשטייד, .ןטנעמעלע עשיטנעגיל
 יר ףֵא שידיײ ןופ גנוקריװ יד .שידיי ףַא ןכַארּפש עקימורַא
 .ןכַארּפש .עקימורַא

 ןעננוקרעמַאּב ענײפעגלַא .עיגָאלָאטקעלַאיד עשידיי יד .1
 עמרַאק ַא טימ -- ךַאלגיט ּביוא) ןטקעלַאיד עשידיי יד ןגעװ
 .(ןמקעלַאיד עשידיי יד ןופ

 -ֵסֶא .טקעלַא ד רעשיװטיל (4 :ןטקעלַאיד עקיטרָא 4
 =יצ לַאְנ .טקעלַא ד רעשילױּפ (0 .טקעלַאידרעטנוא רעשיעז
 ,רעשינילָאװ .טקעלַאיד דעקידמורד (6 .טקעלַאידרעטנוא רעש
 .ןטקעלַאודרעטנוא עשירַאגנוא ,רעשינעמור + ,רעשיניװָאקוּב
 .טקעלַאירדעטנוא רעשיסעזלע .טקעלַאיד רעשיעּפָארײא-ברעמ 4
 .רעדנעל-סגנורעדנַאװנײא יד ןיא ןטקעלַאיד-שימ יד 6



 םווָאכָארָאּב .ּב--רענינ .ש 25

 ןענָאגרַאשז  עלענָאיסעּפָארּפ , 9(. 
 .ךַארּפש:םיבנג ,ךַארּפש:רמו-ילכ ,ךַאדּפש

 .ךַארּפש עשירַארעטיל יד ןוא ןטקעלַאיד-סקלָאפ יד .6

 -םינצּנק .שיִדיי ןיא

 ,קיטענָאפ :ױּב-ךַארּפש ןשידיי םינופ םיללּכ יד .ןו}

 :טּפַאשנסיװ יד .ה.דנ עַאּב-סנָאיצַאלוקיטרַא עשידיי יד 1
 =נסיװ-טינ ןָא טפור עמ טָאװ ,םעד ןופ ןע:נומיטשַאּב עכיל
 רעד .("עיצַאנָאטניא .עשיריי,  ,"טנעצקַא .רעשידיי,  ךילטּפַאש

 ןוא  עיצַאריּפסקע רעד ןיא .גנורָאּפשרַאּפ-טּפַארק ןיפ ץעזעג !
 רעד .עיצַאלוקישיַא רעֶד ןופ טײקיטּפַאהּבעל יד 'עוצַאלוקיטרַא
 אפ - טקאיי ןא טיײקכילדנעטשרַאפ  ןופ .ץעזעג
 ןוא ןטקעלַאד קיטרָא יד .ןיא .ןדיישרעטנוא עשימ
 - .ןטקעלַאיד

 עלַארומיג .ךַארּפש רעשידיי רעד .ןופ .ןעגנַאלק יד .9
 ףא גניקריװ רעיײז ןוא שידי ןיא גאל ק"ר ,=ה ןוא .ןטנַאריּפ
 ןיא . ןייא-טדָאװ רעלַאטַאלַאּפ ןוא רעלַא רומוג . רענעט עכיוה יד
 -נַאלק עטַאקירֿפַא ; ןעגנַאלק עזיולמיטש ןוא עטפַאהמיטש .שידי
 ןעגנַאלק עקידנרידָאלּפסקע ןופ גנולדנַאװרַאפ- .שידיי וי ןעג
 .ןעגנַאלק עטרױזלַאטַאלַאפ ןוא עטרילַאזַאנ .עטַאקירפַא ןיא

 רַאפ  :נונעכײצַאּב  סיקכנירעמעשט  'ה)  ןפַארט יד 8
 ןופ גנוקריו יד .שידי יא .ןעגנַאלק עקידנדליּבּפַארט .('ןּבליז
 =נַאלק ענעּפָא יד ףא ןעגנוגיוּב יד ןופ ןוא . גנורעמרַאפ-פַארט
 .(גיילסיוא רעייז ; ןעננַאלק .לנה .א 1 ?) .ןעג

 ףא גנוקריו ריי ןוא שידיי ןיא גנונָאטַאּב=ףַארט יד - .4
 רי ןוא שידיי  ןיא  גנונָאטַאב-ץַאז יד  .ןעגנַאלק .ענעּפָא .יד
 .(ןגײלסױא רעיז ןוא ןעגנַאלק 5) .ןעלקיטרַאּפ יד ףא גנוקריװ
 .שידיי ןיא ןעגנַאלק עקידעקנַאװש ןוא עטמיטשַאּבמוא יד

 .דייר - רעקידנסילפ רעד .ןיא לַאפנָאפ רעשידיי רעד 8
 ןוא -סגנוצריקרַאפ .ךַארּפש רעשידי רעד ןופ ּפמעט דעד
 .ןצנערנעפ עשימשיר .שידיי יא .ןצנעדנעמ- :סגנורילימיסַאגנַאלק

 .שירי ןיא ןעגנַאלק עשיװַאלפ ןוא עשטייד ,עשיטימעס 6
 ןטנעמעלע "עשירעמשטייד; .ןטײװצ ן'פַא רעניײא גנוקריװ רעַיז
 עדמערפ ןוא עיינ יד ןופ קיטענָאפ . יד .קיטענָאפ . רעד ןיא
 .שידי ןיא רעטרעװ

 יד .קושענָאפ רעשידיי רעד .ןיא םרָאפער עקיטיונ .יד .?
 ןופ םיללּכ יד טױל -- ןעגנַאלק עשיריי יד  ןופ  גנוקינײה
 ןיפ ןטיײז עשיטענָאפ יד עי רעשידיי רעד
 .טסנוק-רעטַאעט ןוא קירָאטער ,קירטעמ רעשידיי רענרעדָאמ רעד
 ןטסיטרַא ,רענדער ,רערעל-סקלָאפ עשידי יד ןופ תובוח יד
 ןופ לַאעדיא רעד .ןעגנַאלק עשידיי יד וצ עגונב רעגניז ןוא
 .שידי רָאלק ןוא .ןַײש .ןדער

 קיסקעל :ױּב=ךַארּפש ןשידיי םינופ םיללּכ יד ,ןש
 ,גנורליב-טרָאװ ןוא

 =ינ ,עשטייט-רערינ ,עשטייט-ךיוה?לשימ) עשטייד יד 14
 -רעװ ןשידיי םעד ןופ ןטנעמעלע (עשירעמשטייד ,עשטייט-ךיוה
 יח .ןמנעמעלע עשיװַאלס ןוא עקיד'שדוק-ןושל יד .ךוּברעט
 .ןטנעמעלע .עקירעּביא

 .=רעטניא

 6 שידיי ןוֿפ עטכישעג ַא רַאפ ןַאלּפ

 רעיז ,ןטנעמעלע ענעדײשרַאפ עקיזָאד יד ןופ לָאר יד
 ןופ ןעגנורעדנע:סגנושיטַאּב יד .ןטײװצ ן'פַא רענייא סולפנייא
 -ןעיעדיא עשידי .שידיי ןיא ןירַא ןעײג סָאװ ,רעטרעװ יד
 .שידיי .ןיא ןעמינָאניס יד  .סעיצַאיצָאטַא

 -ערּפ , ןסקיפיס .שירי ןיא ןטפערק עקירנרליבמרָאװ יד 8
 יד .שידי ןיא שרש רעד .תוכימס .,גנודניּברַאפ-טרָאװ ,ןסקיִפ
 ןוא עשיװַאלס ,עשירעמשטייד ,עשטייד יד ןופ סעיצקנוּפ
 .ןטפערק-םנודליּבטרָאװ עי

 ןטקעלַאיד ענלצניא יד ןופ ןדיישרעטנוא עשיסקעל יד
 .שידיײ ןיא רעטרעװ עדמערפ ןוא עיינ .ןטקע על א ןוא
 .א ,גנוריזילגנע ,גנוריזיזַאלס ,גנוריזינַאמרעג ,גנוריזיערּבעה יד
 .ךַארּפש רעשידי רעד ןופ .לגד

 -םרָאֿפער יד .ךוּברעטרעװ ןשידי ם'נופ םענרַאפ רעד 5
 דעד .ךיּב-עטרעװ ןשידי םעד ןרעכײרַאּב ןוא ןקינײר : ןּבַאפיוא
 .שידיי ןיא ץלַא ןקירדסיוא ןופ לַאעדיא

 ,עינַאלַָאמיטע :וּב=ךַארּפש ןשידיי ם'נופ םיללּכ יד .ש

 רעשיטילַאנַא רעד א עוויפקעלפ ַא סלַא שידי 1
 .עיגָאלָאמימע רעשיריי רעד .ןופ .רעשקַארַאכ

 .ןעמרָאפ-סגנוגיוּב עשידי יד רעּביא קילברעּביאינַא 9
 עשטיד יר .ןעגנוניוּב עשיטילַאנַא ןוא (עוויסקעלפ) עשיטעטניס
 -עשטייד) ןעמרָאפ-סגנוגיױּב עשיװַאלס יד ןוא ןעמרָאּפ:םגנוגיױּב
 עיצַאגוינָאק עשיװַאלפ ןוא עשטייד ,לַארולּפ העשיל ןוא
 עשטייד .ןעמרָאפ-סגנוגיוּב עשיערּבעה ןופ ןרוּפש .(.לנד .א
 ,םינמּפ יד .רעטרעװ עשיערּבעה יד אּב עיסקעלפ עשיװַאלס ןוא
 ַא טמַאטשיס ךַארּפש רעכַאלעװ ןופ ,ןדיישרעטנוא וצ ױזַאװ
 .טרָאװ שידי

 -טנָא'סקעלפ רעשיריי רעד ןופ םיטרּפ עטלקיװרַאּפ יד 8
 ןופ גנוניוּב ,רעטרעװטּפױה יד ןופ לָאצרעמ ,טכעלשעג ערעל
 -רַאפ ןענייז סָאװ ,םילעּפ ןופ גנוגיב ,ןט-- ,ןד-- ףַא םילעּפ
 ןדיישרעטנוא-סגנוגיוּב יד .(.לגר .א סעיציזָאּפערּפ טימ ןדנוּב
 .ןטקעלַאידרעטנוא  ןוא .ןטקעלַאיד ,קקישרַא ה ןעייצ

 =ָאמיטע-סקלָאפ .שיריי ןיא ןזיירג עשינָאלָאמיטע יד 4
 רעד .ןזיירג ןוא ןעמרָאפ-סגנוגיױּב .עשירעמשטייד .ןוא .עשינָאל
 .שידי קיטכיר ןדער ןופ לַאעדיא רעד .ןזיירג יד ןגעקַא ףמַאק

 םיסקַאטניס :ױּב-ךַארּפש ןשידִיי םינופ םיללּכ יד .עז
 ,ליטס ןוא

 רעד .ץַאז ןשידײ ם'ניא דעטרעװ יד ןופ דדפ רעד 4
 ןוא עשיװַאלס ,עשטייד .ץַאז ם'ניא םעיסקעלפ יד ןופ םּכסה
 ךיורּכעג רעד .ױּבײץַאז ןשידײ ם'נופ ןטנעמעלע' עשיערּבעה
 ם'ניא ןעלקישרַאּפ ערעדנַא ןוא סעיציזָאּפעדּפ ןופ ,סעיסקעלפ ןופ
 .ץַאז  ןכַאפנייא

 -רַאפץַאז יד .שידי ןיא ןטפערק עקידנדליב-ץַאז יד 9
 .שירי ן'א ץַאז רעשידָאירעּפ רעד .ןטנעמעלע עקידנדניּב

 ןשידיי ם'ניא ןזירג עשירעמשטיד ןוא עכילמיטסקלָאפ 3
 ענערישרַאפ א יוּב-ץַאז ם'נופ ןדיישרעטנוא יד .סיסקַאטניפ
 .ןטקעלַאידרעטנוא .ןוא ןמקעלַאיד
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 ;"ןעמויטָאידיא , עשידיי .,4
 ןיא . סעיצקירטסנָאק

 עשימַאניד . ןוא .עשיטסַאלּפ
 ליטס ןשידיי ם'נופ . גנוהיצַאּב . יד  .שידיי

 :שיטסַאלע ,טײקידעּבעל ,טײקכילמיטסקלָאּפ יד ,ָאלקל ָאפ םוצ
 עשיטסיליטס ןיא טײקמירָא יד .ךַארּפש רעשידי רעד ןופ טײק
 -יא רעד .ןרעכירַאּב וצ ײז ןטײקכַאלגימ יד . ןוא .ןטנעמעלע
 .ןינּב-ךַארּפש ןשידיי ַא ןיפ לַאעד

 ןיא . ןגיילמױא . עקיטנייה סָאד . .טפירש עשידיי יד  .טנ1
 ,עיפַארנָאטרָא .ריי רעד ןופ קיטיק יד ,,ןדָאטעמ ענייז ,שיִדיי
 ןיא עשיזָאטכיה יד .ןענדרָאוצנ צניא ז ןכװרַאפ ענעדיישרַאפ יד
 ןשידיי ם'נופ םרָאפער רעקיטיונ 0 ןיא ןּפיצנירּפ עשיטענָאפ
 =ער עקיד'הרשּפ יד ןוא םַארגָארּפ-םומיסקַאט רעד .ןגיילסיוא
 :ָאמָאה יר ןופ גנוּביירש יד טד ןשידיי ם'ניא .ןעמרָאפ
 ד ןיא ןכײצ ערעדנַא ןוא +םנָאיצקנוּפרעטנוא וד .ןעמינ
 -רעו עשִיערּכעה ןופ ןגיילסיוא םעד חּכמ עגַארפ יד .טפירש רעש
 .שידיי רַאְּפ תיּב-ףלַא ןשינײטַאל ַא ןופ טקעיָארּפ רער .רעט

 ידי דעד

 קרעווסנּבעל סניימשנרעב ץַאנגיא ןופ גנורעטיירּבסױא יד

 (ןיוו) ןײטשכַאװ דרַאהנרעּב רײד ןופ

 -רַאפנעדער ןוא רעטרעװכירּפש עשידוי, קרעװ ןייז טימ
 יא -- ןיטשנרעּב ץַאנגיא  טָאה . 4908 עקָארק-עשרַאװ "ןעט
 םָאװ ,רעטשרע רעד עקַאט רשפא ןוא ,עטשרע יד ןופ רענ
 -- ןגעמרַאפ-רקפה םעד טָא ןופ עדרֶעװ יד טנעקרעד טָאה
 -נַאד תמאּב םיא ןנעמ רימ סָאװ ,הנּתמ ַא זנוא ןגָארטעגרעטנוא
 ןַא וליּפַא ..+ שינעכערעג ןייז רובּכ ןּבעגּפָא ןוא רַאפרעד ןעק
 טָאה סע עדרעװ עסױרגַא רַא'ס ,טזײװַאּב קוק רעקיפיואנּבױא
 רעטשרָאפ ןרַאפ לַאירעטַאמ רעקי טלַאטשליפ רעקיזָא- רעד
 =ניא ערעדנַא םימ ןשטנעמ ןופ -- ,המשנ-סקלָאּפ רעשיריי רעד
 רַאפ ךיז טקעלפטנַא סע .ןרער טשינ ןיוש ךיא לעװ ןסערעט
 עיפָאפָאליפסנכעל יד טייקש'רפ רערַאּבלטיממוא ןַא ןיא זנוא
 =קינײװסױא עטסרעטיּב יד רעטנוא טּכעל סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ
 ןגיױא ערעזנוא רַאפ סױרַא טערט סע ןוא ,ןעגנוגנידַאּב עטס
 ןופ ,טפַארקפנבעל רעכעלרעדנואװ רעד ןופ רוקמ ןייא טשינ
 .הקיני ןייז טיצ תולג ןיא דיי רעד רעכלעוו

 לַאירעטַאמ םענעּבילקעגנָא םעד ןופ ןעמענוצסױרַא ידּכ רָאנ
 ןרעװ ןוטעגּפָא ףרַאד ,ןטלַאהַאּב םיא ןיא זיא סָאװ גנידצלַא
 ןשידי ןּבעל זַא ,קוק ןטשרע ןפיוא טעז ןעמ .טעּברַא ןייא ךָאנ
 עדמערפ עקיזָאד טָאד .ךיוא סדמערפ ךיז טניפעג סטוג ןוא בָאה
 לָאמלײט ,ןצנעדנעט יד רַאּפ שיטסירעטקַארַאכ ןייז ךיא ןעק
 ,המשנ רעשירי רעד ןופ טּפַארק רעשירעפעש רעד רַאפ ךיוא
 ןנוא ףױא ןרָאװעג ןעגנואוצעגפױרַא טשינ רָאנ זיא'ס .ּביוא
 ,ןטנעמעלע יירד ןופ טײטשַאּכ אפוג עשידיי סָאד .דלַאװגרעביא
 :ןעגנואיצַאּב עסיועג .ןיא דנַאנַאנשיװצ .ןעייטש סָאז

 ,(שילָארָאּפ) עציניו ןיא 1830 ןרווּכעג ,ןייטשנרעּכ ץַאנניִא ?
 ,לעםירּב ןיא 1909 ןּכרָאטשעג

 קרעווֿפנבעל םניײטשנרעּב

 םהעוו רעשיטסיווגניל דעד .לּכה ךס רענײמעגלַא .ג
  =ָארניא ,(טקנוּפדנַאטש ןשיטירק-ךַארּפש םינופ) שידיי ןופ

 העשירי רעד ןיא ןטייז עשיטימעס ןוא .עשינַאמרעג
 .ךארּפש

 יר ןוֿפ ןרעװ:שירַארעמיל סָאד ןוא גנוריזירַאגלואװ יד
 } אה ןשירי--שיװטיל ם'נופ עינָאמעגעה יד .ןטקעלַאיד עשידיי
 / רעד ןופ ןרָאטקַאפ-סגנולקיװטנַא ענילטפַאשלעזעג יד .טקעל
 =עט ,עסע-ּפ ,רוט ַארעטיל ענייש ,רָאלקלָאפ :ךַארּפש רעשידיי
 / -וטליק עשידי יד ,גנוגעװַאכ=רעטעּברַא ,עיצַארגימע ,רעטַא
 | ראפ םידסופ ן כילטפַאשנעזעג .לגהא ,לוש-סקלָאפ .גנוגעוװַאּב
 עט רעשידי רעד

 - טלכּב ךַארּפש ַא ןיא ןּבַאנפיוא ןוא ןטײקכַאלגימ-םרָאּפער יד
 =ילַא;ָאיצַאנ ןוא גנוריזינַאמוה .טרפּב רעשידי רעד .ןיא ןוא
 וי לטיש-טנודליּב םלַא שידיי .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנוהיז
 .טפַא רק:רומלוק םלַא

 | שעךישרַאּפ ךרוד זיא סָאװ ,המכח עשידי-טלַא יד 4
  ןעגיהרעגנירַא -- רוצַא-עשיל-רכומ ,םינדמל . ,םידיגמ -- ןלַאנַאק
 / סע ךיז טָאה ןעגנוגנידַאּב עשירָאטכיה יד בילוצ ןוא .קלָאפ ןיא
 ךַאז רערעי יצ ,םנייא ץילַא זיא ייּברעד .ןטרָאד טעוועדנופעגנייא
 .ןיא ָאטעג ןיא ןרי ןרַאפ .שידיי ןועועג ןָא םינומרק ןופ זיא
 / / .השוהקבש-רבדַא א טייטש עס, סָאװ גנידלַא

 םוצ טסַאּפענוצ ,הביבס רעדמערפ רעד ןופ ךעלטרעו (
 (ןערי םצ ךױא ןוא 2 ןוא ןטכַארט  ןשידיי
 | .רעשערקנַאק ךָאנ .,'געמ יּבר .רעד, .ןּכעל רענײטש
  שדחמ הנבל יר וימ-ןעמ, ; "טשינ רָאט עקשָאמ ,געמ השמ ר,
 עשידי--טשינ עטסואוַאּב ןענעז 'וכו "טייטש יז גנַאל ױזַא ןייז
 ןַא ,ט:ַאסערעטניא זיאס .שובל ןשידיי ַא  ןיא .רעטרעװכירּפש
 - ןשיל ײס ןטיּבעג ןטלעז טשינ ךיוא טרעװ סנגייא עטלַא סָאד
 / רעטיײװ רעגייטש ַא ר שובל ןטסקיניײװפײא ןמיול ייס ,ןכוּת
 : .1399 ןוא 982 'מונ ןיטשנרעּב וצ תורעה עניימ

 / אפוג ןרײ סָאװ ,ךעלשרעװ ןוא רעטרעװכירּפש יד 6
 א = ןצנַאנניא ךיז ףיױא ןגָארט סָאװ ,תולג ןיא ןפַאשעג ןּבָאה
 / .עטפקידנעיצוצ יד ןענעז ןוא טיקלעניגרָא ןופ לּפמעטש םעד

 ױ לאנַא ןקיזָאד םעד ןריפכרוד ,םע טסיײה , ןעמ ףרַאד
  =ענמַא טַאהעג ןּכָאה הי עכלעװ טימ רעקלעפרי וטלוק ,יד תוי
 עשנכייצעגסיוא ןגָאמרַאפ ,חטש=ךַארּפש ןשידיײ ןפיוא אשמו
 :יװ ךעלטרעװ ענעטיבעג-טשינ ענױזַא עגונּב זיא . ,ןעגנולמַאז
 ןייק זיא טּפַאשלדנַאה , רעדָא "ןצרַאה םעד סיוא ןגיוא יד סיוא,

 |  צונעג זא ָאד .רוקמ םעד ןוײװוצפיוא גנירג "טפַאשרעדור
 / םעירָאעטַאק יד יב ךַאז יד זיא רעּכרַאה .זײװנָא א
 װ גנוריציפיטנעדיא יד טעװ גױא םינעגַא רַאּפ רָאנ .8 ןוא 9

0 



 30 קרעווסנּבעל סנייטשנרעּב ץַאנניא ןופ גנורעטיירּבסיוא יד--ןיײטשכַאוו .ּב 29

 1 ץפורג רעד רַאפ .רעװש סקירעּביא טשינ ןייז ךיוא .ָאד
 םענעי רעדָא םעד ףיוא ןזיװעגנָא .ןײלַא ןייטשנרעּב ןיוש טָאה
 .סָאמ רעקירעהעג רעד ןיא טשינ רעּבָא . ,רוקמ ןרעטלע

 :ירַאװ ןּביילקפיוא סָאד זיא טעּברַא .עקיטכיװ עטייווצ א
 םער קידנוײװ ,ךיז רַאפ טנַאסערעטניא ןײז ןענעק יז .ןטנַא
 ןוא . ,גנוּברַאּפּפָא .רעלַאקָאל רעדנַא ןַא ןיא .קנַאדעג םענעגייא
 טָאה סָאװ ,חסונ םעד ךרוד רָארג זַא .ןפערט ךיז ןעק לָאמַא
 ךיז לָאז ,קיטכיר טיהעגפיוא קילעּפוצ דנגעגַא םעּפע ןיא ךיז
 ןפַאש םייּב קלָאפ ןופ ןימ ןתמא םעד ןעניפעגוצסיוא ;ּבעגניײא
 .לטרעוו סָאד

 טימ ךײלגרַאפ ַא ןכַאמ טזומעג ךַאנ ןעמ טלָאװ ךעלדנע
 םעד ,1908 ךָאנ ןוא רַאפ כױרַא ןענעז סָאװ . ןעגנולמַאז יד
 .עּבַאגמױא רעטצעל סנייטשנרעּב . ןוּפ .רָאיי

 ,רעקרַאטש ַאזַא ןריי ייּב ןּביירש וצ קשח רעד יא רעדייל
 עימָאנָאקע רעכעלטפַאשנסיװ ";עריווטעי םיעכהל וצ ףױא זַא

 עכעלטע וצ ענעגייא סָאד רעטנוא לָאמטּפָא :נוא .ןעמ .טנָאהמ | !
 רעד ןופ סױרַא טשינ ָאנ יא "ןואגה תעדל יתנוכ, . .לָאמ
 ,ןטעּברַא ענױזַא ייּב לָאמטּפָא סָאד ;ענעגענַאּב .רימ {  ערָאמ
 רָאנ .טינש ןשיאעּפַארײא זמיוא טשרמולּכ טכַאמעג ןענעז סָאװ
 ןליװ .ָאד .לָאמ שרעדנַא ןַא ףוא .ןגײלּפָא רימָאל ןינע םעד
 :ַאװ ,רוטַארעטיל רעד ןופ תומוקמ-הארמ םענײלקַא ןּבעג רימ
 .םישוריּפ לסיּב ַא ןוא .ןטנַאיר

 טָאמעלַא טײטַאב רעפיצ רעטשרע .רעד ; ןייטשנרעּב--עּב = !
 ןיא טייז יה (תונבל עּבלַאה ןיא) רעטייװצ רעד ,רעמונ םעד
 א .1 קרעװ סנייטשנרעּב =

 --.ןרעיוא ייװצ יװ ןּביױלג רעמ טָאה .גיוא ןייא (60 8 |
 -םוא בָארג לסיּבַא זיא ןרעה ןגעקטנַא ןעז ןופ ןורתי רעד
 אתליכמ ןיא האורל עמוש המוד ןניא ."ןייא, ךרוד טקירדעג
 .וחתי 'פ

 רעד ,ליומ סָאד יװ .רעפערג ןענעז ןגיוא .יד 460 96-598 } 
 .הנעּבשת אֹל םדאה יניעז :כ ,זכ ילשֿפ - .ןגָאמ

 - .טדער לױמ סָאד סָאװ ןרעה ןוומ ןרעיױא יד (9) 6 :
 :עמש ןופ  גנושטייטפיוא  םָאד .א"ע ,גי תוכרב ארמג .ילנפ
 ענעגײא סָאד טעמּכ .ךיפמ אצומ התאש המ ךינזאל עמשה } 
 ןיא ;רברמ ךיּפש המ ךינזא ועמשי :9 להקיו אמוחנּת  ןיא = }

 .ללממ ךמופ המ ךנדיא ןועמש אלו :'ז 'ה הּבר תלהק } 
 ץיװ םלַא ךיוא -- .חרוא סינכמ .חרוא .ןיא .440) 5

 טגנערּב רע סָאװ רערָאנש םעד ןופ השעמ רעד ןיא טּכַאבעג
 :ארמג רעד ףיוא יײּברעד ךיז טפורַאּב ןוא רכח ַא טימ .ךיז
 .חרוא ןרעדנַא םעד סינכמ זיא חרוא ןייא

 לאונמע רעטכיד רעד -- .רומא םישודק תומ יִרְחֹא (10) 5
 תומ ירחא םייח תויהל : תוכימס עקיזָאד יד פױא ןיוש טצינ
 םישורק תויהל וננשחו ;8 עּבַאגסױא רע:העבמעל ,םישוהקו
 .169 אפוג טרָאד ,תומ  ירחא

 לעיפיצנירפ ןייק םינ טָאה עיפַארגָאטרָא םנייטשנרעּב תויה }
 יר רימ ןעגנערּכ ,ץַאז םעד טרעװשרַאפ טלָאװ יז ןצינ סָאד ןוא טיישַאּפ -

 ,גיילסיוא ןקיטנייה רעזנוא ןיא רעמרעװכודּפש

 - .לדײמ ַא ןעמ טָאה ךיז טלײא ןעמ זַא 449 4
 הלחת תערומ השא :ּכ'ע-א"ע ,אֹל הדנ ףוא ךיז טיצַאּב
 ' ףוּתמ אלא םינּב תוברהל םדא לש וודיּכ יכו ...הכקנ הדלוי
 לועבי םירכז וינב לכ תושעל הצורה ...ןטנ ןמצע ןיהשמש
 .הנשיו

 -לעּב ַא ןוא ,קעװַא טַײג לולא שדוח שאר 414 8
 :חסונ ַאוַא ןיא םע ןעק ךיא -- .תיּבה-לעּב ַא טּביילּב תיּבה
 :לעּב טּביײלּב תיּב-לעּב ןוא ,קעװַא ןעײג םיבוטמוי ןוא תותּבש
 .תיֵּב

 טלעװ רעד ףיױא ןָא טשינ ךיז טיירג ןעמ סָאװ (17)/ 6
 קיטכיר זיא 'ט הנשמ 'ו תובא ףױא עּב ןופ זײװנָא -- .'וכו
 ךיז טמענ "ןטײרגנָא ןופ קורדסױא רעד רָאנ ,טשּפ ןטױל
 ילילק יאדווז :3"ע וס תובותכ ןיא ךורּפש ןקידרעדָאי םעד ןופ
 וזנג יתוכא :א"ע אי ארתכ אבכ ךיוא עז .אתקיחר אחרואז
 .ב"הועל ינאו ...הלעמל יּתזנג ינאו השמל

 ןיא -- .עדװישק סטָאג ןָא ךױ שמענ רע (417) 7
 ,שילױּפ-ףיט ױזַא טינ טרָאװ עטצעל סָאד טסיײה עיצילַאג:חרזמ
 :םיוא טרָאד ןעמ טקירד קנַאדעג ןּבלעז םעד .עדווירק : טרעיינ
 .ײצילָאּפ סטָאג זיא רע טנַײמ .רע

 -חרומ ןיא ןעמ טגָאז קרַאמ םענופ .ּפָארַא (19) 9
 סָאװ שטיימ יד ןגעקַאד ,הרוחס ַא ןרעװ רוטּפ ןופ .עיצילַאג
 טגנערּב *...ןפַאש ליפוצ טינ םענייא טזָאל ןעמ ןעװ, :טיג עּב
 .לקנעּב םענופ ּפָארַא :קורדסוא .ןטימ סיורַא .ָאד ןעמ

 תומש !לגפ -- .רעשנורַא חּכומ םענופ טמענ רע 6200 8
 .ונחקת יחּכומ םעמ :די ,אכ

 .ןײרַא הארי רעד ןיא האמוט יד טגייל רע 01 95
 ,רעניפ ךס ַא זיא סָאד ןוא ,קיטש-דמש :חסונ רעדנַא ןַא
 ילגפ -- .ןעז רערעדעי ךָאד ןעק האמוט ענעּפַא יד ןרָאװ
 .9143 עּב

 יװ רערעײט שילָאק ןייז טסָאק ןַאמערָא םער 85) 1
 טסע ןַאמערָא רעד :98 ,19 'טטימ 'לגפ -- .ךיוי ןייז דיגנ םעד
 .טסורּב יד רשוע רעד .ןּוא ענרעג יד

 רערעדנַא -- .תֹואּפ ןוא דרָאּב גָארט ךיא  יװ 4200 0
 ...גָארט ןוא דיי ַא יב  ךיא . יװ
 ןוא םינּפ ןיא השוּב ןיק טינ טָאה סע רעװ (99 1

 -- .ןדי ןופ סױרַא טינ טמוק רעד ,ץרַאה ןיא תונמחר ןײק
 טע תומכי ךרוד ןרעװ טצנַאגרעד זומ עּב םוקמ-הארמ רעד
 ילמונו םינשייבהו םינמחרה וז המואכ שי םינמיס השלש :א"ע

 .םידס
 ןייֵק טינ טָאה רעד שינ השוּב ןייק טָאה םע רעװ (98) 8

 ןּכו רוממ םינפ זע :הלּכ 'פמ 'לגפ -- .טַאהעג רעטומ עכעלרע
 רעטָאפ .רעד ןוא ןייז ךעלרעמוא לָאמַא ןעק רעטומ יד .הדנה
 .אביקע 'ר טימ השעמ יד טרָאד עז ;ןופרעד טינרָאג םייוװ
 .רזממ הינמ עמש ףוצחדמ :ךיוא טגָאז טלעװ יד

 ןעק ןרָאװעג בוחח זיא שדקמה-תיּב סָאד טניז (1/ 9
 .ּב"ע 'ג הֶרֹו הדונע :טיג עּב .ןייז לופרַאֿפ טינ החמש .ןייק
 :ב"ע 'ס איתב אבּב ןרעװ טנָאמרעד ףרַאד ָאד זַא ,םכוד ריִמ

 :חסונ
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 רכד רײשמו הדועס יכרצ לֹּכ םדא השוע ...תיּבד ברחשפ
 .טעומ רבד תריישמו היטישכת לּכ השא השוע ...טעומ

 ךיא -- .עקשיק עװערַאּפ ַא טָאה רעפלעּ ַא (35) 9
 ,עטצעל סָאד .יװָארַאּפ דימּת זיא ןַאמירָא ןַא :חסונ םעד .ןעק
 .טעדנירנַאּב רעמ זיא ,רימ טכוד

 הּפרח ַא רעדייא ץרַאה ןיא .גָאטײװ ַא רעסעּב 360 0
 היפוגד ארעצמ יפט ףידע .הינויזכ :ןײװנָא .עּב -- .םינּפ  ןיא
 וצ טסַאּפ ןוא ךופיה רעד טקנוּפ רָאנ ,"ךעלנע, טשינ זיא
 .ךיֹוּב ןיא קנערק ַא רעדיײא םינּפ ןיא דנַאש ַא רעסעּב 0

 ןיא ןעצ רעדײא לַאטש ןיא וק ןייא רעסעּב 4360 8
 אתופכ אתרפצ אדח אבט יז 'ד תלהק שרדמ ילגפ -- .דלעפ
 | .ןייחרפ האמ ןמ

 -לעּב רעמידָא ןַא רעדיײא ןכש רעכייר ַא רעסעּב (37) 8
 ואװ ,עיצילַאג ןופ ;חסונ רעשיװטיל רעד זיא סָאד -- .תיּבה
 רימ ויא ,רָאטַאקָאל טשּפ ןטימ טעונַאּב .טשינ טרעװ ןכש
 -ָאק== ...קינימָאק רעכייר ַא רעסעּב :טנַאירַאװ רעד טנעקַאּב
 .(קינרָאמ

 -- .טרעהעג טכעלש רעדיײא ןעזעג טוג רעסעּב (37) 6
 ּפעלק סָאד רעּבָא ,היארל העימש המוד וניא :טנָאמרעד עּב
 רַאפ ןעז סָאד ןּבױלסױא ןגעװ טשינ טײג ָאד ;טשינ ךיז
 וּפיה םעד ץיװַא ךרוד ןזיײװַאּב ןגעװ טרעײנ ,ןרעה
 :טגָאז רעניא יװ ױזַא ,טכעלש רעײז ןוא טוג רעײז ןשיװצ
 .לװלָאװ יּבַא ,טוג

 -- .רענייק .טעז ,טוט רע סָאװ ,רענײא זיא טָאג (45) 7
 טרָאװכירּפש סָאד זַא ,היאר ַא זיא רענייק :רענייא םַארג רעד
 טרָאפ זיא'ס רָאנ ,רוטַארעטיל 'רּכעה רעד ןופ טינ טמַאטש
 אוהש יפלו :חי תֹומש אמוחנת ןענָאמרעד וצ טנַאסערעטניא
 .השוע הצורש המ לכ ודיב החמיש ימ ןיאו םלועּב דיחי

 ןענעז םיטּפשמ ענייז ןוא טכערעג זיא טָאג (48) 8
 .ךיטפשמ רשיו 'ד התא קידצ :זלק ,טיק םיליהּת -- .טכערעג
 .כ ,טי גנורילומרָאּפ רענײמעגלַא ןַא ןיא ןוא

 ײּב טסענ רע רָאנ ,ךיר טינ זיא ןיײלַא טָאג 48 8
 בָאה לָאמַא זַא ,טכוד רימ -- .ןרעדנַא םעד טיג ןוא םענייא
 לטרעוו ןקיטכעדּפ ןקיזָאד םעד ףיוא םוקמ הארמ ַא ןעועג ךיא
 סיײװ רעטציא רעּבָא- ; למיה ןיא רודעצָארּפ-"גנירעלק, ַא ןגעוו
 רישע ואשעש ימ ...:א"ע ,זט הרומּת ףיוא ןזײװוצנָא רָאנ ךיא
 ה"בקה המ :בכ תוטמ הּבר שרדמ // .ינע ותוא השוע הזל

 :א"ע 'ח ןירדהנס ךיוא עז .הול ןתונו הזמ-םיסכנ לשונ השוע
 .וילעבל ןוממ ריזחהל יתוא ןיחירטמש...

 יד -- .סעוָאטַאק ןיק שינ טײטשרַאפ טָאג (47) 7
 טָאה סָאװ קַאװטיל םענופ טמַאטש סָאד זַא ,טגָאז טלעװ
 ,ןּפַאכ טלָאװעג יז טָאה ןוא םיוּכ ץיּפש ַא .ףיוא בױט ַא ןעזעג
 וצרעד םיא לָאז ת"ישה ,םעקיּפָאק י"ח ןעװעג רדנמ רע טָאה

6 
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 ןיא טקערמשעגסױא טנַאה יד רענָא טָאה רע זַא .ןפלעה
 ףױא טַאהעג הטרח רע טָאה ,ןעמֹוקַאּב ריש ןיוש בױט יד
 טָאה .ןגױלֿפע;קעװַא בױט יד זיא רוּביד ידּכ ךוּת ;רדנ םעד
 .ַאק ןייק טינ טסײטשרַאּפ וד ,ינעטָאג : ןוטעג ײרשעגַא רע
 .סעקיּפָאק י"ח יד ןּבעגעג ָאי טָאה רע !סעװָאט

 רשיע ןַא :טניפ טָאג טָאה ןשטנעמ ירד (48) 6
 .עּב - .ףאונ ןטלַא ןַא ןוא הואג:לעּבַא ןַאמירָא ןַא ,בנגַא
 ןתלבופ תעדה ןיא העּברא :ּב"ע גיק םיחסּפ ארמג יד טגנערּב
 טָאה טלעװ יד :1394 עב טסַאּפ ארמג רעד וצ ױנעג .'וכו
 -כירּפש ןטכַאמעגרעביא םעד וצ .הוואג-לעּב ַא ןַאמירָא ןַא טנייפ
 עסיאימ ערעדנַא םינּפַא :הישקַא טלעװ יד טנערפ טרָאװ
 טשרקיערעד סָאד ןעמ טגָאז סָאװרַאּפ ?ביל טָאג טָאה ןשטנעמ
 ,ןסיװ ןעק ןילַא טָאג רָאנ :ןיא ץוריּת רעד ?יירד יד ןגעו
 / ,רשוע ןַא זיא ןַאמירָא ןַא רַאפ ךיז טלעטשרַאּפ סָאװ רעד זַא
 סָאװ רעד ןוא ןויבא ןַא זיא הוואנ:לעּב רעד ןַאמירָא רעד זַא
 סָאד .ןקו רעזָאלטפַארק ַא זיא ןַאמנגנוי ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאּפ
 ריר יד ויא דומע ןּבלעז ןפיוא ןרָאװ ,טרעלקעגוצ ןייפ זיא
 םירבר רעטױל רַאפ ןוא ,טניפ יײז טָאה טָאג סָאװ ירד ןופ
 // -ןרילָארטנָאק טשינ יײז ןענעק ןשטנעמ .יד : עכלעו ,בלבש

1 

 6 ך

 ,השלש טָאה 'ר ,הכ אריס-ןּב זַא ,ןקרעמַאּב וצ ךָאנ ףרַאד ןע ג
 .ארמג יד יװ העּברא טינ ןוא

 עּב - .טָאּכעג ןייז ןוא טָאג ןגעק ויא רע (49) 6
 -סרוקיּפַא רעד זיא רעקיציּפש ךס ַא .םרוקיּפא רעד :וצ טיג
 (םלַאּפ) ןָא טוט רע :קורדסיוא םעד ןיא טנכײצעג קינסיעכהל
 .רעלעפ -ןעגניל) ןקניל ַא טָאג

 -- .תיציצ ןוא טָאג רָאנ ,טינ טסײװ רע (49) 9
 ךיא ."שטנעמ רעמורפ רעטקנערשַאּב רעייז רעד , :טשטיט עּב
 יד טליּפש סָאװ םעניא ןופ גנונעכײצַאּב ַא רַאפ סָאד ןעק
 טָאג :ךיוא טגָאז ןעמ .בנג סטָאג :רעקיטפערק .עלָאה עמורפ
 .ןרַאנּפָא

 טרעװ רעטעּפש ,טסַאגַא ןעמ זיא גָאט יירה 4800 9
 םהנּפ 'ּפ תוס אמוחנתו הֹּנר שרדמ 'לגפ -- .טסַאל וצ ןע
 .גכ םילהּת .שרדמ ןו
 יב ךיוא .ןַאמ רעטכעלש ַא ויא ריי רעטוגַא 490 790 =

 ןפזסםטץ=ז} 5קווסמש6ז6ז טת08 260605268 ,ױדנַאל

 רעד ןיִא עּכ יװ ,םידיסח=דײ רעטוג :טשפ ןטימ 26 'טונ
 טײמַאּב דיי רעפוג זַא ,רעּבָא ןיימ ךיא ..עגַאלפױא רעטשרע
 :(ייהפ--ענעדי ,ןַאמ=רייפ שטנעמ רעטוג יװ ענעגייא סָאד ָאד
 ןיז רַאפ טכעלש רע זיא ,טלעװ רעד וצ טוג ןיא רע לייװ
 ןַאמ רעטכעלש ַא -- (ןכעלטיא רַאפ) ןַאמ רעטוגַא ; החּפשמ
 ןיא יּבר שמיש רעד טימ ןדי ןטוג ַא ֹוצ .(יורפ .ןייז .רַאפנ
 רעדורּכ רעטונַא :לטרעװ ַאזַא ןעק ךיא // .183 'מונ ךייש
 =וב .טשינ די ןײק זיא דיי רעטוגַא ,טשינ רעדורּב ןייק .זיא
 .רעדהּכ ַא יװ רעקינײװ יאדװַא  ,דניירפ==רעדורּב  רעט

 טסײה םָאד) רעסערג יא תולג עשידיי סָאד 454 6
 ןיא קלאפ סָאד טָאה וצרעד ךמס ַא -- .ןשיוג םעד ןופ (רעגרע
 רשע רכד אלוטב וא ךלוטב וא :א"ע זכ ןיטיג ארמג רעד
 טימ סָאד טצינ ןעמ רָאנ ,רערעדנַא ןַא טרָאד זיא ןעניז רעד
 .טשּפ םעד

 .889 'מונ עז 66) 6
 הדונע 'לנפ -- .יאטסַאפ עינ יא יאװנַאג עינ 4660 4

 .תבנג 'ט"מו תינת ט"מ :ב"ע זי הרז
 ;נעג ךױא טעװ ןיצ ןּבעגעג טָאה םע רעװ (87) 6

 ֹּמ

 א
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 ויניש יקתנש ןויכ :א"ע הס הדנ 'לגפ טיורּב ,ןייצ -- .טיוהּב
 .ויתונוזמ .וטעמתנ

 ,החּפשמ דעד ןיא םענעגיַאהעג ַא טָאה סע רעוװ (58) 9
 עב - .ןענַאמרעד טשינ קירשש ןַײק ןעמ רָאט םער רַאפ
 טרעלקרעד וכו היל ףיקזד :'ַּכ ,טנ אעיצמ אבּב ףיוא .זײװנָא
 רעק ךַאז רעד טול דָאנ ,קירדסיוא ןקיכַארּפש םעד קיטכיר
 טיג ארמג יד תמחמ ,'רפש רעזנוא שמ ןָא טשינ ךיז רע
 לָאז רע ,רעלעפ ַא ןײלַא טָאה סָאװ םענייא הצע עטוגַא ָאד
 ,ן;עקטנַא ,'רּפש דעזנוא ; ןרעדנַא ןַא ןּפרַאװּפױא טשינ סָאד
 אריג :927 עּב מ"מ רעד טסַאּפ רעהַא .טרָאװרפוּמַא ןיא
 .'א ,דצ ןירדהנס ןופ וכו

 ,ךירק ךיא ןעמ טגָאז ,עילָאװַאּפ ךיא יג 3 )68(. 
 רעד -- .ךׂש יד סיירעצ ךיא ןעמ טגָאז ,דניװשעג ךיא יג
 .(ךיש וצ םַארע ךיג ךיא ײג :זיא חסונ רעקיטכיר

 ֹזַא ,טנגוי רעד ןיא טניואועג זיא ןעמ יװ (89) 8
 יװ ,'ו ,ּבכ ילשמ 'לגפ -- .רעטלע רעד ףױא ןעמ טוט
 .גנואיצרע ןופ ללּכַא

 ,טלעג ףיוא :טלעװ יד טײטש ןכַאז יירד ףיוא (60) 3
 עידָארַאּפַא ויא סָאד זַא ,טנײמ עּב -- .טלעג ןוא טלעג
 ףרַאר ןעמ .וכו םילבד השלש לע :במ ,'א תובא ףוא
 .ג .ג ןופ ךָארּפשסײא ןטסואווַאּב םעד .ןענַאמרעד .ךָאנ
 ירד ןּבָאה ןעמ ףרַאד המחלמ ןריפ וצ ףיוא זַא ,ָאיזלואװ
 .טלעג ןוא טלעג ,טלעג :ןכַאז

 לָימַא ,ָאד סע זיא לָאמַא : קיכעלײק זיא טלעג (61) 0
 רזחש אוה לגלג :א"ע ,אנק תּבש עז -- .טרָאר סע זיא
 אמלע ןהא :דל רֶהּב הּבר שרדמ ןיא .דליּב סָאד ןייש .םלועב
 -יא .אלמתמ .ןקורחמד ןקורתמ אֹלמד אליטנאד אלגלנל ימדמ
 דָאר ַא ןופ גנולעטשרָאפ יד ןעמונעגנָא רעײז זיא טּפיוהרעּב
 טשינ ךיז טלַאה סָאװ ןקיכעלײק םעד ןופ ,ךיי טיירד סָאװ
 ןזעװעג דימּת טשינ בנַא ויא טלעג עטלַא סָאד .שי א ןייא ףיוא
 -עג ןקלָאד םעד טקירדעגסײא ןענופעג ןעמ טָאה , קיכעלײק
 םינתינו הזמ םיוזש ןיזוז םמש ארקנ המלו :ןעמָאנ ןיא קנַאד
 .בכ תוטמ 'ס הּבר שרדמ ,הזל

 :יִמ ואװ ,ףרָאד םעד וצ זיא ײװ ןוא ךָא זַא (65) 9
 ױא :א"ע חכ תֹוכרּב טכַאמעגכָאנ -- .טיואו רעד זיא עשיק
 .וסנרפ התאש רודל

 =םינהּכ ףיױא לָאמ עטשרע סָאד טקוק ןעמ זַא (67)
 =נעעו ןעמ טרעװ לָאמ עטיײװצ סָאד ,דנילּב ןעמ טרעװ ןענכוה
 ךיז ןעק רעכעלטיא לַײװ ,ךעלנָארג ויא חסונ ס'עּב -- .קיד
 דנלּב ...לָאמ עטשרע סָאד... :זיא קיטכיר  .ןסיומש ףכיּת
 סָאד ,ןגיוא עדייב ףיוא לָאמ ערעדנַא סָאד ,גיוא .ןייא ףיוא
 .ןעמ טּברַאמש לָאמ עטירד

 טלָאװ טנויל טימ ןעלדנַאה לָאז ךיא .79) 1066-8
 טשינ ןוז יד טלָאװ - טכל טימ ,ןּברָאששעג טשינ רענַײק
 :ארוע ןכא ןופ ךיז טמענ סָאד -- .ןעגנַאגעגרעטנוא

 יתרוחס תורנ ויהי ול
 ...יתומ ידע שמש ףוסאי אל

 -ירט

 ו ןיכירכתב רחוס היהא ֹול
 .ימי לכּב םישיא ןועוגי אל

 יז ,1894 עשרַאװ ,אנהּכ רוד 'צוה ,ארוע ןבא םהרבַא עז
10-9. 

 ּבורג םעד ןיוש שעז שטנעמ רעד זַא וליּפַא (75) 9
 :א"ע 'ח תוכרּב -- .ןפָאה וצ ןרעהפיוא טשינ רע לָאז ,ןפָא
 ףד טרָאד ;אתירתנ אליקא דע ולפא ימחר שניא יעביל
 ןמ ענמי לא וראװצ לע תחנומ הדח ברה וליפַא :א"ע יי
 .םימחרה

 ילשמ -- .ץרַאמש ןייז טריײל ץרַאה סכעלטיא (74) 4
 .ושפנ תרמ עדוי בל :כ ,די

 -- .ךעליירפ זיא טכַאל סָאװ ץרַאה סכעלטיא טינ 6143 9
 .בל 2אכי קוחשפ םג :גי ,די ילשמ

 -- .קירעזײה סעּפע זיא רע (זכ) 13
 .ךיז .טעדיוה רע

 תאנשמ יװ ,יכדרמ תבהאמ ױזַא טינ ויא סע (800 8
 יכדרמ תא ןינהואש ינפמ אל :א"ע וט הליגמ עז -- .ןמה
 .ןמה תא םיאנושש ינפמ אלא

 -- .דיילק סָאד יװ רעטנעענ רימ זיא דמעה סָאד (89) 1907
 ענעלטע ךָאנ ן'א ,ומצע לצא בורק םדא :א"ע 'ט ןירדהנפ עז
 .ּב"ע חק ארתּב אבּב ,םדוק בורק בורקה ;לָאמ

 טיג ,הּנֹותֹּכַא בײװ םעד טּבײרש ןעמ זַא (89) 9
 ןופ ארמימ יד טמערופעגסיוא ןייש -- .הרֹוּת רעד טנַא ןעמ
 ? הרותב קוכעיו וראווצב םיחר :ּב"ע ,טכ ןישודק

 --.םישעמ סנַאמ םעד ךָאנ זיא ּבײװ ערעדנַא סָאד (89) 2
 טנערפ .וישעמ יפל אלא השא םדאל ול ןיגוזמ ןיִא : 'ּב הטוס
 םרוק םוי םיעּברא ךָאד טייטש סע ,שטייש'ס :ארמג יד טרָאד
 אה ןושאר גווב אה :ץוריּת רעד יא ?'וכו דלוה תֹריצי
 .ינש גווזמ

 ףרַאד רעד ,ּבײװ טכעלש ַא טָאה סע רעװ (20) 9
 המכ :ּב"ע גס תומבי -- .ןריל שינ רבקה טוּביח .ןייק .ןייש
 'נ :ּב"ע אמ ןיבורע ;הֹּב הלשמנ םנהיגש הער הׂשא הער
 .הער השא ול שיש ימ ףא א"יו ...םנהיג ינפ  ןיאוה  ןיא
 ךרוד טסואװַאּב רעײז ןזעװעג קלָאפ םייּב זיא רבקה טוּביח
 .םירפס-רסומ יד

 .טינ דוס ןייק ןיא ןסייוו .יירד סָאװ .(92) 8
 הב תיל אתלת יפאב ארמאתימד אתלימ :א"ע טל ארתּב
 .רוּביצ ַא ןיוש ןענעז ןשטנעמ יירֵד לײי ליב אנשיל םושמ

 :ןשטנעמ ייּב ןדײשרַאפ ןענעז ןכַאו יירד .(95) 0
 השלשג : :א"ע חל ןירדהנס -- .העד יד ןוא םינּפ סָאד ,לוק סָאד
 .תערבו הארמב לוקב ורינחמ הנתשמ םדא םירכד

 -- .ט'עקרעד שינ ּביײװ .ןנייא .ןייז טָאה קזוח .6404) 6
 ןָא א רַאנ לאומש --קווח טָאטשנָא :חסונ רעדנַא ןַא
 .קרדסיוא ןופ טײקיציּפש יד טקידעש סָאװ 'ןגיײא,

 .סענעי ייּב רָאנ ןעמ טעז תונורסח (410) 7
 יעגנמ ץוח םדא האור םיעגנה לכ :דמ 'ּב
 .ךעלטרעו טניימעג סָאד

 :חסונ רעדנַא ןַא

 אנּכ -

 םיעגנ -
 זיא ָאד ;ומצע

 (3) ךוּביײודנַאל



 .קרעויפנםעל סנייטשנרעּב יה ןופ גנורעטיירּבסיוא יד--ןיײטשכַאוו .ּב 5

 רע ליװ ,רָאה ַא לװײט םעד טיג ןעמ זַא (119) 96
 הלחתב ערה רצי :א'ע בנ יהּכופ .ןופ טעּברַאעגרעּביא -- .רָאג
 .יוכו-איכוב לש טוחל המוד

 ףיױא ךיוא טגָאז ןעמ = .קינוּבלּכ ַא ןיא רע (134) 3
 ליּפשנטרָאק ןיא) טרָאק רעד 2 םָאװ זיא רע :שטנעמ ןימ ַאזַא
 1 סטכעלש עצנַאג סָאד טקעטש

 =טנע ױזַא :עּב--- .ללה ןיא טייטש דנל אל 8 )198( 
 טָאה רע היד ,ונל אל :טהנעט רע סָאװ םענייא  ןעמ טרעפ
 ןעק ךיא .טשינ ךיא ײטשרַאפ םָאד .ןלָאצַאּב וצ טלעג ןייק טינ
 ; הוטפ זיא יל ןיא :147 ,24 ץּב ילגפע יל ןיא הנעט יד
 .ָא טשינ ונוא שיג סע :ןטײטַאב רָאנ ןעק ק "ונל אל. רעּבָא
 .שפט רַאפ םינָאניס ַא "ונל אל, זיא .עיצילַאנ:חרזמ ןיא

 -- .ןכײצטרָאװ ַא טימ  ,ןמיס ַא טימ  ןגיליַא (141) 009
 דנע רב .'לכש טרָאװַא טימ -ןניל ַא,/ :חסוני םעד ןעק ךיא
 ןיל םעד ָאל לכש לסיצ סָאד ןרָאװ ,טוג ךיוא סָאד זיא
 חסונ רעד אמזסמ זיא קיטכיר רָאנ' ; ךיג ױזַא ןענעקרעד טשינ
 -וקס ײזַא יװ ,ליפשייּב םענייפ ַא ָאד ןּכָאה רימ ;עּב ייּב
 ןיא השע = יד עז ןמיפ-- ןגיל ןינע םעד ןגעוו .תואחפונ ףיוא ןעמ
 : .ב"ע , א אמוי

 טימ לטר עװ סָאד -- !יוכמ -- יופמ יובמ (151) 8

 -ינדמל רעקידלעשעּפש ַא ןייז וצ סיוא .הימ  טזַײװ גנורעלקרע עּב
 זַא : ןיימ ךיא : עטפיוא :רעש
 רָאפ ,ןגיָאמ' רער ,טניהרער::ששיֿפ רעד טימ--- גָאמ ,יוומ
 בָאה -ךיא .,טרָאװכירּפש .ןשיליוּפ ַא ןופ :גנומיהופכָאנ .רַאנ ַא
 ,לעכיבקוקנייא "עקירעהעג יד טנַאה .רעד ייּב .טשינ רעּבָא

 הדובע = :עּבטמ" תדגצ ןייק - טינ - ןעק רע 4158( 8
 גיע ,במ ז"ע .יטלשוהי ןיא :יזוזד:יתרוצּכ- עדי אל -:א"ע ינ הרז
 תרוצ :'כ- ,'ט .הּבר'.תלהק שהדמ ןיא . ןוא
 םעד ;טזײװ תרוצ טרָאװ ּסָאד--.תונלטּב- שנ .דנורג-.רעד .זיא
 ןקיקנָא טלָאװעג טינ ןּבָאה ארמג-רעד--ןופ .עמורפ..יד ;.רוקמ
 | 5 ?הרז=הרונע סָאד

 ןַא דימּת טָאה תוומה-ךאלמ רעד .(161) 9978 .,9973 .
 -יז ליפ =- .טכעהעג טּביילּב ןוא טכעש-.ה"מ .רעד -; דערסיזא

 תחא ::סנַאליּב ַא : ןופ  םרָאּפ--רעד .ןיא .ארמימ .יד .ןיא רעקי
 יל:פ {'חיי רענייש ַא ןּבילבעג יא תוומה-ךאלמ-.רעד .יּבַא .תחאל
 .98-. ,19 .יטמימ

 :המונ רעדנַא ןַא םוג (469) 6

 א רעה ףיוא טקילגַאּב טרעוו סָאװ ךלמ
 םעד זיא ןליואװ ז

 ַאזַא!ןיא "ףלמ, --
 :?ףיֹוא היאר ַא-זיא .ןּבעל ןכעלנעט- ןיא ארמימ .רעטצינעג קרַאטש
 יי!ףלמל ול יוא :נ"צק ת ת-זמּד הכיא טוקלי .רוקמ ןמלַא ןַא
 .חילצה אל ותונקזבו חילצה ותונט טקנש

 םיא זיא ,טּבעל שטנעמ דעד גנַאל ױזַא (164) 7
 -ירעד .םיא יא טוט םעד ךָאנ ,ןיילק וצ טלעװ עצנַאג יד

 וידי-םלועל .אמ םדאשכ :אי 'ה תלהק שרדמ -- .גונעג רכק
 רטפנשכו ולחונ .ינא אוה ילש .ולכ ם םלועה לפ רמולכ תוצופק
 םולכ הוּה םלועה ןמ רמולכ תוטושפ ןה וידי םלועה ןמ
 ןודקומ הרי שימ השעמ עקיניז יד ךָאנ עז .יתלהנ אֹל
 2 בע בל דימּת ןיא

 ,יווומ .: ןענעײל סָאד ףרַאד ןעמ

 ?טרָאד .עבטמ

 - = .חקמ טּבילּב חקמ ןוא רַאנ / טל רַאנ (1160 9
 81 ןופ ץכעדָאל םעניא :א"שרהמ' םענופ קסּפ רעד .זיא סָאד
 טֿפױקעג תוחבע 'נ יד ףּתוש ַא םענייז ייּב טָאה רע סָאװ ,תמ
 לב טינ .הינק ייד: ליװ רע סָאװ ,ףתוש םעד .טימ
 קיטשרעטַאעט  ןיא ןיוש יז טָאה עמ סָאװ -,,השעמ . יד
 * "?םיזסח להק ןיא ןוא םיקידצ תדע. ןיא טייטש ,טצינ

 .ןרעןג ןיא .ךיילג טמוק םינּפ-תוזע ןַא 6190) 4
 5 .הפצוח .ןופ| 'לַאפ ַא טלָאמעגסױא 2

 וה += '=- "=: ?איע'הק ן'יההנס ?ינהמ אימש
 : עא ךיוה טינ רָאט ץראה-סע ןַא (ג91) 8

 ,"וצ 7 רַאדנערַא יו טָאה :רַאּפרעד .עקַאמ

 "טשינ שידק ןיק .ןענעק רעדניק עניז זַא ;ןרל עה טשינ
 : -יװ שינ סייװ עּכ -- .עּפיּפ ונל ןיא (909) 9810

 ץגקס ,216116 עשטיידרעדינ סָאד זיאס .עּפ יּפ ןשטיימ
 ד 5105 ןָא ןעמ :טֿפח ;טיצ" תועט .ןיק ּבָאה ךיא .ּביױא
 | ,עֿפיפ ןייק טינ !טָאה ןעמ- ּביוא .סַאּפנײװ ַא: ןופ ףירש
 עמ עק ןלישבשיילכ ןָא ,ןייװ םעד ןעיצסיהַא טינ ןעמ
 *- =ןעננעהברנַאטשוצ טונ ךַאז

 טינ הכרּב יד ןעק סַאפ קידייל ַא ןיא (807) 976
 'ה 'ב .םיכלמ עטהאיבנ יד .טנערפ עשילא א ןרָאװ
 היפ םיהק יִצ .י"בצ ?יי"ל תאבב "יכל שא המ

 .לברעק םָאר יא דניירפ רעטסעּב עד 4910 5
 , טָאג טָאה' רעּבעגטכַאג רעד סָאװ ןענָאמרער וצ יאדּכ זיא'ס
 0 ל;י3 התפא הר ?שרדמ -;ייאחוי ןּכ ןועמש .'ר וצ

 : = - + += - גל ריקמִד שנירג:תיל אנומ
 / שעה רעד ףיוא קידצ ַא יו רימ טייג סע (919)- 2

 עד = זיא 7 ,ןבעל עצנַאג סָאה טשרעהַאּכ קנַאדעג רעד
 = 7 י* ?תוירוה  ארמג ' יד ןענָאמ

 א -- .ָאטינ זיא .להק םערָא ןַא (פ3פ) 4
 = = .ינעומ -הילוכ/.ףוביצ/ תיל .:(ז"ה ג'פנ א"ע המ

 י  טעעאאי יו לוקא (034) 3934 3
 'ןילוח עז ,הנעיה-תּב ַא יז : ןעק "ךיאז -- * ;הפוחע* ?הלנע ,ןזייא
 א: -וצ לֹואיּב .ןיא טכַארּפעג ,ק'דר ןוא ב"ע דס

: 

4 == 

 : 8 2 טיש א :טעב} קיר ַא יה

 ו ראי ןעװ טרעיינ א יע טשינ -- ,רעײא .שינ
 .טשרמולכ -,םיא ןעמ-:טגָאז רעדיילק עדמערפ ןיא ןָא ךיז
 / "* .*'.סויא-ס'מעװ ,טייהרעטנוזעג םמייג .:שטנואוו

 -  .ָאר קידנעטש ויא ןנעו?סחור ןרַאּפ (258) 07
 / .תיכֹׁש אתילתל חיכש אל אללעל יווז :א"ֵע 'ה הניגח

 טסָאפ רעהַא -- .תֹוירכַא לָאמַא זיא תוינמחר 590 /986 
 | ריי 65 = "ג גאו8 'מנ ןצ עב ןפ מימ רעד

 --,טכַאנּב ךיז טמולח ,גָאטייּב טרער ןעמ םָאװ (988) 7
 ר .,קיויירג ןיא הפה רחא תומולחה א :ם"מ עַּב



 עא

 .םִע .טליג = -
 ןטריּבירקפ טא

 טסיא ,טלעסקעװעג -

 ןקע .:יװצ יד ,ןּבָאה.תוכייש .ַא .רַאפ סָאװ :טשינ .ךִיִא |

 ייװצ טָאה ןקעטש רעד לַײװ :ַױזַא זיא ,המ .ךיז .טֵכַאְד

 ר םעד--קיווָאנסָאפ יילא

 םְִר שמ השפ יד ןוא .ובל ירוהרתמ אלא םדאל ול ןיאדמ
 .היננח ןּב י"ר ןוא הסיל

 ,ןטיּבעגסױא טינ ויא לרנער סָאר גנַאל ױזַא (פ25) 3529 -
 -נַארט םעניא רָאנ ,טינ רעלקרעד ןייק טיג עּב
 ןעט מַאקוד ןייא רֶעּבָא טסיא םיוק :טיטש עמ

 כיוַא--לדנער 'ןעק ךיא ..ןיהַאד רלַאּב רע ט
 סָאד יּנַא :לטרעװ סָאד ךיוא ןֹוא ,ןדמש :טשפ ןשימ ןטייּב
 ןיא סע :ךיוא טסייה "סע = // .ןטיּבעגפױא טשיג לדנער
 ןטצעל םעניא רָאנ טסַאּפ א = עּבטמ טשינ ,קידנעײג
 .ןענַיז

 ןעמ ןעוװ .+ עּב .-- -ןקע .ןיווצ 0 ןקעטִש .ַא 3130 3158 .,
 ךיא  ןעק .רע-.זַא א טהעפטנע .. 20 ַא ,ףיוא טּבַױה - -

 ײטשרַאפ סָאד ..ןקעטש ,ַא..ךיוא .טָאה רע .;ץנוק :ענעכייא ה
 םענופ

 םענופ ןקעטש .םעד .וצ ,,םיא טימ טגָאלש: .ןעמ ,םָאװ  ,ןקעמש
 ןעניז רעד ?םעדיוּב ןפױא רָאנ וׁשָפֹא זיא רֶע סָאװ ,ןרעֶדנַא

 ,ןקג
 רעד ןייש רע; זיא ,קע .ןרעדנַא סעד = רערערנַא רעד ,ןעֶק
 יצ .שימ ןקעטש םענופ .רליּב .סָאד...ןקעטש םענופ תיִּבִה-לעּב
 =ַאּב סָאװ ,םישאר ינשב לבחה ווחאל | ופ רׂשַּפֹא .טמַאטש יע
 ,- .טפָא:.ךית .טננעג

 -- . .ליומ- יז ;סיוא לרעפ | ךיז שיש סע 678 3148
 ...תוילנרמ -קיפהש -הפ : ןילוח-.ףוס- ןופ .טמַאטִש,.ןושל . .סָאד

 :ןײרַא- דָאַּב- ןיא - טײג --ץעגייש - קירוצ - 9150 ,,31פפ. .
 ןיא ןופ .תוּכײש .םָאַּה --.,טייג ןָא 'רּפש- סָאד ןעֶק א

 יי
 יי שיק

 טינ .ךיוא ןַײלַא רע ,טָאה גנושטיטסיוא .עיונעג ןייֵק עי

 ךָאנ ףרַאד ןיירַא דָאּב ;
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 .ןרעװ וצ טשטייטעגפיוא

 8 םיאנּת םמלוע-לש-ונוּב

 ת ָאװ ראוו ןייק טמוק טאהשי-ע ומש -רעסיוא (934) 0

 ןָאפ :טפקעט ןשטיד ןיא עּכ -- .סױרַא שנ לױמ ןייז  ןופ
 רניא .גיצנייא : דנומ - ןעססעד ןיא ,רענגיל: ןעשירָאטָאנ םעֶגייֵא
 -רהַאװ-ענַיא ?לעַאדזיא ערעה, סינטננעקעּבסנעּביױלג:סאד .ןײללַא
 יד ךוא ?לאדשי:עמש .דָארג .סעּפע סָאװרַאּפ .טלעהטנק טַײה
 ןרער :ןייז ןיא זַא- ,ױזַא סָאד| ײטשרַאפ ךיא .? תוליפּת ערעדנַא
 ןעמ -;ןטײװצ םוצ.ךיז =ןדנעפ :ןַײז-!רָאנ -רָאװ- זיא- ּפַאג ;ןיִא
 -עמש;" .סנגיל ןענעז יאפוג ןעגנולייצרער:יד :; ןרעהסיוא -םיא .לָאז
 --ןדיי דעדיװטעי סנגיל ענייז ךָאד טלייצרעד רע --+ ילאַּדשִי
 : .ץיה- ַא .זיא

 -= .ןדניצעגנָא םיא ןיא יז טָאה הרוּת יד (901/ 3
 יד טימרעד ליוװ ןוא ליפ וצ טקנירט רעניײא ןעװ .ןעמ .טגָאז ,:עּב
 יר תינעּת ארמנ 4 ךיז !טמענ  ןדני א ."ןשעל .הרוּת
 אק ד .היל--אחתהמ איה .אתיירוא-.:א"ע

 :די 'ג ילשמ -- .הרוחס עטסעּב יד זיא הרוּת (9992 0
 ןעמוקעגנײרַא .קנַאדעג 'רעד : זיא קלָאּפ ךיא -.'ונו -הרחס בדמ 'יּכ
 וצ טגנערּב המֹורּת 'פ ,אמוחנּת שרדמ רעד סָאװ לשמ םעד ןופ
 םלועבש :הונב :ו בוט חקל יּכ :'ּב 'ד ילשמ ןיא .קוסּפ 'םעד
 ןיסּכטמ חקול .הז הנידמּב: ווהש .{םירחופ} ןימומנרפ .ינש
 דחֶא לבד הז דֹוּכו דחא רבד הזדיב יאצמנ !אקדיפילוא חקז

 הזו

 ןיקיזנ רדמ הנוש הוו םיערז רדס 'הנוש הז ןכ וניא :הרוּת' לבא
 רדס יל הנשה וריכחל דחא רמא הז' םֹע הז םהינש ודמע

 דיבו םינש הז דיּב .אצמנ ןיקיזנ .רדס ךל .הנשא ינאז  םיער
 ימּת םינ זיא טסקעט רעד) ?הזמ לוד ג'חקמ שי .םינש הז
 .(ג"םש זמר א'ח ש"לי ןוֿפ טכַארּנעג םיא ןָאה רימ : ךײלג

 םיִאְנֹּת םמלוע-לש-ונוּבר םעד
 (טנגעג רענליוו ,ײרָאימ) קיװָאנסָאס יילא ןופ

 ןיא רענייא :סמיאנּת ןופ ןטסקעט ייווצ .ָאד -גנערב ךיא 5

 ר רעטייווצ .רעדי ,שיאערּבעה | ::

 -עשוהי ר ייַּב די= בחּכ ַא ןֹופ .ןבירשעגּפָארַא סָאד ּבָאה'כ
 רענליװ ,ענזיצשװָאקרַאש למעטש .ןיא טחוש ,קָאטשנזײרד

 טינ ,ןעמוקַאּב םָאר טָאה רֶע ױזַא ; יװ רָאנ .,ןּבעג .טנעקעג
 קירוצ ,קיסיהד .ןוא .ףנופ .רָאי .ַא טימ :םָאװ-טָא רעּכיא רע
 יר חלושמ ןסיוװעג ַא ןטְריִטְסערַא  ןַא .טכַארּבעג ןעמ טָאח
 ףיוא טּכילק רע יװ .טּפַאְּנעֶג .םיִא טָאה יצילָאּפ .רעבןמלז
 -עג .ןשוסור .ןטיול .םָאװ . ,םעקשופ-הקדצ יִד ןופ ךעטלעג יִד
 טכַארּבעג .דָארג םיא ןעמ טָאה ,ןטַאּברַאפ ןעוֶועג סָאד זיא ץעֶז
 טָאה'מ .ןוא .ןעוועג לרתשמ ךיז ןֵּכָאה ןדיי .קָאבולג טָאטש ןיא
 ןַאד .טּפשמ ַא ןופ שינ ,הסימת ןיפ טײרפַאּב .םיא
 ײז טָאה ןוא ןששנעמ ןעצ ןּבילקעגפיױא חלושמ רער טָאה

 רווד
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 זַא ;עישּבר- ,ךיד ןטעּב עלַא ריּמ :סקירנגלָאּפ .ןגָאז ןכייהעג
 ןוא ; יתלֿפ ןּב- ינולּפ -ןופ .טּפשמ  םעד ןייז .לטבמ טסלָאז .וד
 ןעצ יד ןשיװצ ףיוא .טגָאזעגוצ .םָעֹּפע-ךָאנ .טָאה .רעדעי
 -ןיצשװָאקדַאש רעטנָאמרעדנּבױא רעד ןענופעג ךיוא ..ךיז .טָאה

 ריי
 ייק 12

 6 .טחוש  רענ

 *עג חלישמ עד טָאה עינָאמערעצ רעטנָאמרעד רעד ךָאנ
 -יַּב יר טֶא די-כתּכ ַא םענייז ןופ .ןּבכײרשּפָארַא .ןעמעלַא :ןּבעג
 .סמיאנּת- עטגיילעג

 רָאנ ליװ ךיא -.ןגָאז ןעק ךיא סָאװ .רָאג .זיא סָאד טָא
 סָאר ּכָאה כ יװ ; תיאּכ-תוא ןּכירשעגּפָארַא ֿבָאה'כ זַא +; ןקחעמַאּב
 .רעּביא סע ךיא ביג ױזַא .ןעמוקַאּב
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 יא
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 יא

 ה"בקה לש םיאנּת

 ,בוט אצמ השא אצמ ,בושר ןנּכ חמציו הלטי בוט לומל
 יל בוש רמאנש הרות אלא בוט ןיאו בוטה לאהמ ןוצר קפיו
 אוה תי"חא תישארמ דיגמה :ףסכו בהו יפלאמ ךיפ תרות
 ורבדנש תירבהו םיאנתה ירכד הלאל תיראשו בוט םש ןתי
 ףולאה ה"ה רחאה דצמ ונײהד םידדצה ירת והנה ןיב ונתוהו
 דובכ םיאג לכ לע האג םיעיקרה ענש לכ לעמ םמורמה
 .םיש'דקמו םיכילממו םיצירעמו םיראפמ ותראפת םש תשידק
 הלכה ותב דצמ דמועה ה'ב'קה םיכלמה יכלמ ךלמ והינ אוה
 שבדמ םיקותמו הרקי םינינפמו זפמ הרשיהו הריסחהו הבושחה
 דמדנו םיניעל בוטו בל יחמשמ הרוהטה התרמא םיפוצ תפינו

 אפ-מ המחכ הרבו הנבלכ הפי הריאמה אירלקפסאכ הארמ
 .החתש הישית תרמ הרהטב הרמשל הב םיקיזחמל םיניעל
 עיקרב חרזמ ינפכ ריאמה השמ ינפ ףולאה ,ה"ה ינשה דצמ
 םכח ץיראבו םימשב םסרופמה הרות לש הרוביח רביחש דע
 דמחתמהו דיסחה רוהטו שודק םיזרה םכח הרותה ירדח לכב יקבו
 השמ היוימ םידיסחה לכ שאר םיאיננה לכ לש ןנר ונוק תא
 ירנד תישאר .י"נ לארשי היימ ונב דצמ דמועה ש'ה'ע ונבר
 אשי י"נ לארשי ה"ומ ןושלו םע לכמ הלענה רוחכה ה"ה םיאנתה
 ן'שודיקו הפ ח ידי לע היחת ה ׁש ת תימ הללוהמה הלכה תא טז'מב
 אלו וזמ הז אֹל ומילעי לאו וחירבי לאו לארשיו השמ תדכו
 אלר תיעירו הוחאב הושב הוש ןוהיסכנב וטלשי קר הזמ וז
 םיהבנה לכ םורב םמורמה ה"ה .אערא לֹכ חרואכ ןישרפתמ
 ןתיל בייחתה ה'ב'ק'ה םיכלמה יכלמ ךלמ םלוע ארב לכ ןודא
 תווצמ ח'מ'ר תווצמ גייר'ת ךס ןדנ היחת הישות תרמ הלכה ותבל
 דעב בייחתה ןנּברד תווצמ דבלמ .השעת אל תווצמ ה'ס'שו השע
 םיבשוי םיקידצו ש"י יבהוא ליחנהלו םיקידצל ןופצה רוא הז
 --לוח לש םידנב גוז ומצע תא ;בייחתה רועו .םהישארב םהיתורטעו
 יל ךיתשראו .המאה לש תוכירכ וז ןישודק תעכטו .ןיליפת גוז
 השעו ע"מ רוס ת"ר טמפ לש םידגב גוז תבשלו .םלועל
 לארשיל בוט ךא ת"ר ס'לטיא לש שי לש םידנב גוז .בומ
 אֹל םהיח ימי לכ םימשבש םהינא ןחלש לע תונוומו הלס
 הוק ת'תשל תוכי-צו .ךלכלכי אוהו 'ד לע ךלשה ש'מ'כ ורסחי
 ינש װ תעצומ הטמ .'ד לא הוק ביתכדכ םויב םימעפ 'ב
 גהנמכ לכה ליטיקו תילט ּוז םיתשפ יד:נו .חספ לש םירדס
 רוהטה ושודקו לארשי רוא לודגה רואמה ה"ה .הנשה לכ

 הלענה רוחכה ונכל ןתיל ניחתה ש'הע ונבר השמ הד
 לעצש הרותו נתכבש הרות .י"נ לארשי הי'מ ןושלו םע לכמ
 גז רתסנו הלגנר םהיטרפ לכ םע הנשמ ירדפ הששו הפ
 ונ:צע רהטלו שדקל בייחתנש בוט םויל םישודקו םירוהט םידגב
 ושארב תועושי עכוכו לוחל ונייה םינבל ויהי ןבל ידגנו .לגרל
 וב תינהו רטאנש המ םיקל הרות לוע לכופ תויהל לבופמ
 לכו .אקליכמו י-פסו ארפס ןחהל תונטק תונתמ הלילו םמוי
 רבועה לכ .םיקמה רצ לע רכעה דצמ סנק םגו הלבקה ירפס
 ךרבתי םײקמה דצמו תונירמו תוללק וילע ואוכי תד לע

 0 טיאנּת םמלוע-לש-ונוֿבר

 ברע .ונײח ;איה יכ םימי ךיראי ןעמלו םיוירג רה .תכרבב
 תֹוקוניתו םיקידצ םג הזכ הז םיכרע לארשי ןתחה דצמ ןלבק
 ינס רה לע ט'ימ'ב ש'ה'יא היהת הנותחהו .ןבר תיב לש
 שרוקה ?ויחו =יפ שו תורימזו רמז ילכב הלכה יבא תואצוה לע
 רירש לכהו .לוקב וננעי םיקלאהו רכדי השמ 'ר לוק ןמ
 .םיקו {! רירש}

 הרכדאו םימשה וניזאה ביתכדכ םימשה ימשו םימשה םואנ
 ראה עמשתו ביתכרכ הב רשא לכו ץראה םואנו

 יב

 ןושל-םוגרּת לע םיאנּת

 .ומיחרו וליחרב אתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחי םשל
 הלאל תריאשו בוט םש ןתי אוה תירחא תישאדמ דיגמה
 םשל םידרצה ירת והנה ןיכ ירבדנש תירבהו םיאנתה ירבד
 יה לוכבכ ארוב דחוימו דיחי רחאה רצמ ונייהד .תראפתלו
 ףצמו ומצע דצמ דמועה תוביסה תביפו תֹוליֵעה תליע .ןומדקו
 ינשה דצמו תורוצו הארמ לככ תומדלו רעשל ןיאש ודובכ
 אתינורטמו תראפת ת"סע הדינו המענ הל וארק הלכ יאוב
 ןיר הז ריהז .המחכ .הרבו הנכלכ הפי אתריפש אתמלוע .אשירק
 ץרא יס'חי הכלמ ּתב םיניעל קרנכ קיהבמו ,ןישידק ןיצוצינו
 תרדהמ איה המלשו דוד תיב תוכלמבו םלועה תובא המה
 הבשחמה תליחת השעמה ףוס תוקלא םצע דצמ תדמועה . תרטעמו
 אפוס .הל ןנירק הפ לענש הרות דוכ אשידקו אתוכלמ תדו
 זר חכה) ריהבה .תורוניצו ןיגרד לכב ארקיעו ןישידק ןיגרד לכד
 ' טומ'ב אשי ה ב'ק'ה היוימ שורקה ןתֶחה .םלוע לש וריח ב םיזראב
 תדּכ ןישודיקו הפוחב אשירק אתנכש לארשי תלותב ותכ תא
 וװ אלו וזמ הז |! אֹל| הל ומילעי לאו וחירבי לאו לארשיו השמ
  תרחא רעו תישא-מ הושנ הוש ןוהיסכננ וטלשי קר הזמ
 אלד תועירו הוחאו הבהאב ויחא לא שיא םהינפ ויהי דימתו
 לא אמט לרעו ןוהיניב ברעתי אל רו .אד ןמ ןד ןישרּפתכ
 ריס ד'מת ;ר ןיהוניב תוריאמ הארי אלו ןוהיניב שירפהל שגי
 סנכהל ומצע תא כייחתה לכה שודקה ןתהה תוריאמ רחי םתרזג
 השורקה הרותה ןעמלו ונעמל לכה רציו ארבו ליצאה רשא לכ
 םיּפשה ימשו םימשה ןיכרהש יניס רהב דמעמ השעש ומכ
 יתירב אֹל םא בותכה םש לע תרזב םנכת רשא םאבצ לכו
 / מו ףכית קליסו .יתמש אל ץראו םימש תוקוח הלילו םֹמוי
 /שילש י"ע ןישידקה תוחרואה הרשע שלשו תואמ השש ךס
 ןבר ש'ה'ע ונבר השמ אנמיהמ ה"ה םירדצה ינשל הצורמה
 םומ רכש םה לע ןתיל בײחתהו ש'ה'מ לשו םיאיבנה לכ לש
 ב"חתה ותלוז םיקלא התאר אל ןיע רשא םיקידצל ןופצה
 תכלממ םתו הל תורודה לכ ףוס דע םהימי לכ תונולביסל ע"א
 ןוצל סאיבהלו תהז א המואב ןפילחֶה יתלבל שודק יוגו םינהכ
 המה הרשעב ע"א בייחתה רשא םידגנה הלאו .הכולמה ריע
 םייה םימח ו הכרנו עפש םכילע ץירהל .ןישירק ןירתכ הרשע
 בהו םונ לארשי תסנכ הלכהל תונתמו ,תרמשמל םהֹו םולשו
 ת"פכמ אהיש םשפנ רפוכ לארשי ילקש ולא ולקשמ עקב
 בהו הרשע תירכה תוחול ינש ולא םדי לע םידימצ ינשו
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 תלכח וז הראזצנ הוט תוילגרמו תורברה תרשע ולא ולקשמ
 ותלוכי םצעל ותגשהו ויזנינב שוּפיחו ויתומש תעידיו תוקלא
 עגרו םיארבנה לכ לע ותעּפשהו ותנשהו ותניסו אתמיחרו
 לנײא ארקנה בהז לש ענטמה םע תרדענ וליאכ ארמימכ
 ,תיינפוגה עבשה תמכחו תיתמאה המכח וז תוילגרמב היולתה

 דוככל םימעה ןיִב איה רשא הרותה תתמכחב יולתה .ןקינופו
 םבבשוי םיקרצ וז השארב הלודג בהז תרשעו תראפתלו
 העוצרבש תוכירכ וז ןישודק תעבטה ,םהישארב םהיתורשעו
 .עבצאבש

 ףו ם

 דיל שידיי טלַא ןַא ןיא הכאלמ-לעּב רעד
 (קרָאיײוינ) דניקוויר קחצי ןופ

 ןקיטנַא-םירפס .ןופ עיצקעלָאק-רעלדַא רעסיורג רעד ןיא
 רעּכירַא קירוצ גנַאל טשינ זיא סָאװ ,ןטּפירקסונַאמ ענעטלעז ןוא
 ,קרָאײוינ ןיא רַאנימעס ןשיגָאלָאעטשיריי םער  ןופ תושר ןיא
 סָאװ ,םירפפ עשידיי-טלַא ןופ גנולמַאז עשּפיה ַא ךיז טניפעג
 ןופ רַאנימעס ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג סָאװ יד טימ ןעמַאזוצ
 -ידי רעזנוא ןיפ עיצקעלָאק עקיטכיװ ַא יז טעדליב רעירפ
 .רוטַארעטיל רעש

 ,ךיו טײטשרַאפ ,םירפס סָאד ןענעז לייט ןשסערג םוצ
 ןופ ויא לײט רעמיװעג ַא רעּבָא ,טלַאהניא ןועיגילער ןופ
 =ל עניש ךס ַא ךױא םעד ןשיװצ ,טלַאהניא ןכעלטלעוו
 -ליק ןופ שײטַאּב ןרעייהע:מוא ןַא טָאה גנולמַאז יד .רוטַארעט
 :ד:ַאײש ןשיפַארגָאילּביּב . , ןשיטסירָאלקלָאפ + ,ןשירָאטסיה-רוט
 ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ ךיוא יװ ,טקנוּפ
 .גנולקיװטנַא ריא ןוא

 =יסַאלק - ןוא גנוריטרָאס רעד טימ טקיטפעשַאּב קידנעײז
 ,עיצקעלָאק -רֶעלדַא רעטנָאמרעדנּבױא .רעד ןופ -גנוריציפ
 =ּב שידי ןיד ןײלק ַא טנַאה ןיא ןעמוקעג רימ  זיא
 ןיא ךעלעטעלב ריפ לּכה-ךסּכ טלַאה סָאװ ,עלעכ
 ןיא,  :ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,טַאמרָאפ 89 םענילק
 טײװ יװ ףױא ,ןוא -- "טײל שקרעװ דנה יד ןופ דיל ןיש
 -ַאדגָאילּביּב סע זיא ,ןכיײרג תועירי ענַײמ ןוא טנַאקַאּב ןוא .רימ
 ץעגרע ןיא ךָאנ ןיא טסקעט רעד ןוא טסואוַאּב טשינ שיּפ
 .1 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ גָאט וצ טניה זיכ טשינ

 .ןזיװעגנָא טשינ זיא קורד ןופ טרָא רעד ךיוא יװ רָאי סָאד
 ונוא רַאפ ויא רחמ ןופ ןעמָאנ רענעּבעגעגנָא רעד וליפַא
 ַא רעדָא ןעמָאנ רעתמא ןַא 'םוקיזומ דוד, זיא .שינעטער ַא
 ןטלַא םעד ףױא ןעװעג זמרמ ךָאנ טָאה סָאװ ,םינָאדװעסּפ
 ?"לארשי תורימז םיענ, סלַא דוד

 -קורד םעד ךרוד ןזָאל ךיז שעוװ טייצ רעד טימ זַא ,ךעלנעמ
 ןעניסעגסיוא ,דיל ןופ ףוס םוצ ךיז טניפעג סָאװ ,טנעמַאנרָא

 ,והוחא} גָאלַאטַאק םעד ןיא רָאנ טנָאמרעד טרעװ סָאד 1

 ן60/50װ6 גנלטַאז רעד ןיא וליפַא ,1740 רעמונ 1904 םַאדרעטסמַא

 ַאֹוַא ךיא בָאה ,1865 גיצפייל ,ערַאש רַאקסָא ןופ 1180: 511646ז

 ,ןענופעג טשינ דיל ךעלנע

 טקורדעג זיא סע ךרעּבכ ןעװ ןֹוא ואװַא ,ןלעטשטסעפ ןוא
 ַא ךרע ןַא טלַא דיל סָאד זיא הרעשה ןיײמ טול .ןרָאװעג
 .רָאי קיצפופ טרעדנוה

 --יװ רעדנוזַאּב זיא האיצמ עשיפַארגָאילּביּב עקיזָאד יד
 -לעּב עשידי יד ןופ ןּכעל םעד ןופ טנעמיקָאד ַא סלַא קיט
 .קינײװ יֹוזַא ןסײװ רימ עכלעו ןופ ןטייצ עקילָאמַא ןיא תוכָאלמ
 טשינ ,ללכּב רעקרעװשנַאה ןופ ךיז טדער דיל םעד ןיא םגה
 ןָא דעּכָא סע ןעק ,הכָאלמ-לעּב ןשיריײ םער קידנענָאמרעד
 =עּברַא ןשידײ םעד ןופ לגיּפש ַא יװ ןרעװ ןעמונעגנָא קפס
 רַאפ ןיא ןדי ןופ טּבײרש רּנחמ רעד יװ ױזַא .ןּבעלײרעט
 *נוא וצ קיטײנ רַאפ טשינ אליממ רע טלַאה ,שידיי ןיא ןדיי
 ן:עװ עפָא-טס ןייז ןיא רַאפרעד .טיײקשידי יד ןכיירטשרעט
 ,;נוניישרעד ענעטלעז ַא ןזעװעג ןריי ייּב זיא סָאװ ,"ןטנעדוטפ,
 :"ןעטנעדודש ישידוי/ שוריפּב יז רע טפור

 גונּב ןָאמ רעקידלוטיּב סרּבחמ םעד זיא שישסירעטקַארַאכ
 טָאה ןײלַא רע :טעּברַא רעײז ןופ ןּבעל סָאװ עקינעי יִד וצ
 ןוא טכיש רעשירמול-שיּתכה-לעּב רעד וצ טרעהעג תועמשמ
 -ימע ענשַאּפערָאה יד ףיוא טקוקעגּפָארַא ךעלנייװעג יװ טָאה
 -נסייּב ַא ,ןָאש-קזוח ַא ךיז טריּפש םוטעמוא טעמּכ .םיצראה
 ןופ טּכעל סָאװ םעד ןופ ןוּכשח םעד ףיוא םזַאקרַאּפ רעקיד
 ןרעסעּב ַא םיא ייּב ןּבָאה סָאװ עקיצנייא יד .עינַאװערָאה ןייז
 ןופ ןגירק ערעדנַא עלַא .דימש ןוא דימשדלָאג רעד ןענעז לזמ
 .טשינ רע טנױשרַאפ םענײק ,ּבָאג רעיײז םיא

 מ ךרוד ןרעװ עיפַארגָאטרָא יד ךיוא יװ טסקעט רעד
 ןױלּבו לַאנינידָא ןיא ןיא סע יװ ױנעג ןּבעגעגרעּביא
 עשינכעמ בילוצ זיא פ ןוא ּפ ןשיװצ דישרעטנוא רעד
 "נָא ךיא ּכָאה טרָא ןייא ןיא רָאנ .(טנכײצַאּב טינ תוּבוס
 -םיוא יד ,םַארג םעד ּבילוצ .,ןרעמַאלק עקיטנַאק ןיא ןּבעגעג
 עיצַארעמונ יד -- .ןייז וצ ףרַאדַאּב יז יװ טרָאװ ןופ ךַארּפש
 .רימ ךרֹוד ןּבעגענוצ זיא סעֿפָארטס יד ןופ

 -נטס-עמ ךיז ךיא גָאה ןעגנוקרעמַאּב עכעלכַארּפש יד ײב
 .העטרעװ טעשטייד-ךיוה-לטימ, םרעסקעל טימ טצונַאּב םלייט
 -רָאפכַארּפש ןשידײ םעד שמיק חוּכירשיײ רעדנװַאּב ַא .ךוּכ
 -רעד עשיגָאלָאליפ יד רַאפ ,קוָאײװינ ןופ עפָאי הדוהי 'ה רעש
 .ןפלָאהעגסױא רימ טָאה רע עכלעו טימ ,ןעגנורעלק
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 , = .טיײלי שקרעו דנה יד ןוֿפ דיל ןיש ןייא!

 .טײל שקרעװ דנאה איד ןופ ןגניז ךיא ליװ ךיא 4
 .טיײשיג ץנג ןייז יז איװ
 .:איפ רעד רנײא טזיא רטסוש רעד
 .אוש ןטוג ןייא ךאמ ךיא טגאז רע
 לוז ?שרניװ ןייא ןכאמ ךייא ליװ ךיא
 :לוה * לסקיט רעד םיא גאמ לײװ רעד

 ןייפ ץנג ךיוא רימ ןייז רדיינש איד .2
 ןייא רשאו ןיא טיג ךימ זד ןיגאז איז
 ּיל ץנג רעש ןייז טוה רע לײװ
 ּביד רטפיוק רפ ןיז ןיא רעש איד :

 לי ןייז ךאנ םיא זיא איד רעש איד
 :ליװ ןיכאה רע זאװ רטנורה דיינש איז

 א הד .ףיוא ןופאה- .רנשביק; איד 3
 טלענ + בארפ איז .ןויל .לאמ טשעד

 ראפג ןַײק אוז..ןיבה טי .ןיִא ,
 ראו ירהיא  ראיימ  ןפיק רֹפ איז .

 . ץנאט רטסעב- רַהיא זיִזִא ןשד
 :ץנאוש ןפקי ופ םעד טימ ךיז ןאיירפ איז

 .ליפ  ןנייז .רכאמ רע 4
 א ינֲהא רנוא סאמ ינהא
 . רעב .שקינ .ןעמ ןאק .ןנהיא .ןוֿפ
 .ן'רעה טכינ טראו ןגיײא  ריא .רכלעז .ןנאק אז
 ס?אנ רנוא גאט לפמארטש .לפמירטשג ןעד רַאֿפ

 :טכאמ שיראנ ךאד טײל דנוא  דנל

 יד נז רכאמ , +לדנעב אינק איר .
 ..יעיפמוק . ינסאלשנ , ןַײא ; ןרָיפ ; איז ;
 ןירעק זיוא .רמיצ .ׁשאַד .ליװ ,,הנייא ןאװ !
 ..ןרעה . ףיוא  ןזומ .טפאשלעוג יג. איִה -
 .!סקאס ישיראנ ןייא , רפ .ׁשאַר .זיא זאו .יײא ,
 בסקאװ טימ ןיכעלק סאז וצ רכיל ךיײא טזאל

 .טסואװאּבמוא רימ טרָאװ סעד ןופ טײטאב רעד ?אופ וי

 0 ,מ -- ןופרעד--=: אמּתסמ

 יז ,מ ,ץ"רעגיוע ,גרשפא) ,טסואואב טשינ ךיוא ? שרניוו 2

 ,סנ ימעסייא סלא .טצונעג אז רַאנ| לשיד --- לסקייט 3

 : יי 5 -- לייט .טָאטשנַא

 ,טסעפ פו --|ווַארּב) בארפ | 2

 ,לדנעב-ןקָאז---לדנעב איִנָק 5

 .לציפש שיראנ--סקַאפ 6

 .לייפ ןנייז לדיײמ רכמ 'פענק איד 6

 ןאיורפ .איד 7

 ,ןרעכאש עי  פ

 ןיא איו שלא טעּב ןיא ןיפאלש איז
 .ןטייּברא 'םענק ןילאז איז ןאו
 ןטייז איד אייּב ןרעג איז ןטעה
 .ןאש רעּפ שנאמ ' ןיבארפ .ןנייא
 :ןאק ןילדנה שאו איז טימ רד

 יד ןופ ןגניד ךַײה ז"א היה
 טוי יע 0

 ווי טייז טקרעוו נער
 א 1 עי הע ללכיל ט טזיס טו ט.רעד

 וי יי וכי ךי יס ?ךי טי םוס ןטוגוי יזל ךופצךיט טו
 + )א יי טרער ןניֿפ א ךיימ פעד - א

 ו
 נאז מיז + ןייפ 3 ךיו 3544 .ןדיִצ 5 רייגַײי איד ן

 א רעש ןייזשזה הע: עו!( יד יי הםאון"מ
 ?.איר ראש היד וי םוד לטפיוה םפ/ןייו ןיֿפ בעט

 יב , 2 לו ר ר היינס תל 5 יו ןי יז

 , א סט ט}עק א :עלפסה .בנטקיב ן יז
 , יו 6 2 קא ,ןונת טוי יונה 569

 טי ליטא ןסר. יו יכתיח רויט
 = ןיטאש| ןטקוֿפ טעדיסיא ;ךי:ןמיילפ";?

 : 45 יןגי;הק 0 ססא ינהט י ימ כו בוא םרנע

 6 יו רב)עז ןגטקא נט ןרעגב שקינ ןטא !טק נה"
 : פאול ןפאדטטג ןערלחֿפ - ןינעה טי טיילוןגײס

 :שכהא סידור סייז בנגמ רנז* .ט-הג ךלוח גטט

 : ינסמושג ןַיה ןיפ הח יי : + וכו לכו ןטנעמ טי איר

 רוח (יכעק;יזח - איל טס+ { יז הנבָי יללצל טו ר אי = יז

 . ןיימ רוי ת הגוירט = + ןרבע-- ףיופ ןגואפפ| ןשןצזביינו
 8 ,+ קו שיא ןיבעו יק וו ש רֵּביֵז ךייט6 ּ גחז + א 8 מרדכי
 יד 14 םיל : צור 9 6 : 6 : 7

 ץ א 7

 דיל ןשיריי-טלַא םעד ןופ למייז עמשרע םָאד
 תוכאלמ- ילעב ןנעוו

 יז *קראמ לרנט ןיא אה
 + ןייפ רפוז ץנג רימ ןנַײז

 א -.ןוארפ== = ןיבארפ 4
 2 יש 2

 א א -|( לרנעט| קרַאמ- לדנט- 8

 .ןייפ רעַײז | יז ,ןיירעניצ---|? רעּפוז} ןיפ רפוז פ
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 טכא בא שוג איז ןניג ןזיד ףיוא
 .טכאנ רער' אב ןמוק זױה וצ איז ןאוו
 טאמ  ןניז איז ןאמ םוצ איז ןיגנאז
 :טאהג ליומ ןיא קי ;אט ןער טנײה ןיבה איז

 .קראמ לדנט ןיִא רניִד :ןראל איד .8
 .גראק טכינ רג איז ןנײז ןירהעפא יכלאז ףיוא
 ראו ןרעה ןופ ןימענ לדײמ יד ןיזאל איז
 .ראג .ןפיוק רפ איז ןרעװ איז ןגאז איז
 ,ןריצאפש ראו איִד טימ איז ||ןינעג- ליײװ רעד
 :? ןריסאראק לסיב א רונ ןילאװ איז

 .םקיפ ןנייז ןילעזג רריּבלאג איד 9 7
 .שקינ ןרעה ןער ןכעג טלעג ןיניר רפ איז
 .15 .ןביילב ! יש אז ריא טוט ואװ טגארפ רעה דה ןאװ
 .ןבירט גנאל אי טוומג רימ ןינאה ןייא ןעד טימ איז ןיגאז
 ..?ריבג שנרעה ןער איז .ןימעֶג לי" רד
 :ריב םוצ לדײמ רהיא םחד ןריפ ינוא

 . .* ןפיפ ירדנא םורדיװ ,ןיבה ? רדיז עפאק איר 10

 .ןפילשג םוא דפי טיל ידי לה איז
 : 7 .ויא .ץפאק רעד טגאז  רנײא .ןאװ
 טכער טינ זע טיטש רפ ריא טזיא טראוטנא איד
 / .שיט ןעד א"ב לסיּכ ַא ריה * טרעװ ךאד
 ;שירפ ןהיא רהיא טגירק אז דנוטש : ילה/ ןייא ! ןיא

 .5 ןרימאטסע ןמ טכעמ ןטנערוטש ישידוי איד -

= 

 וי

 ה שילפ איד 12)

+= 

 .ןרירושש ;פײלֿפ טכעמ" יז ' ןאוו
 ': .ליֿפ 'ןנהיא רטנוא טכיג זע רּבא
 . .ליפש ןישרק םעד טימ ךיז ןכרעד רפ איז
 / . לױהא שקינ ןנהיא טמוק םורד
 :ןיֹוה ךאנ עידוטש רד ןופ "גינעוו ןיגנערב 'איז

 .טײל יגיציה .ןייז ריק
 עיירטש  ינייא דלאכ/ ןצאה- ןעמ ןאק ןנהיא טימ
 -- - *ד ןײמג ןיצנג ןעד ךאנ שקינ ןיגארפ איז
 .,ןייפ ןירעג איז ןפיױק רפ שיילפ םוצ
 .ןאיורט טכינ ראג .איז ןעמ ףראד וצ רעד
 :5ןאיוה וצ וצ דלַאב טנואוג ןנײז איז

 .םָארק---ןדַאל
 .ןטעלג ,ןעלטרעצ---ןריסאראק

 .טמוק סע סָאװ ,"טריּבעג, סע סָאװ סָאד---ריב'ג

 .ךעלציּפש---ןפיפ

 ,טראװ---טרעוו

 ,ןטכַא---ןרימַאטסע

 ,להק ,עדניימעג---ןיימג

 ,קַאה א ס0 -ג (ת (ת 4 (ש( זו = ןּבעג--'הוצ } ןגָאלש ,ןקַאה---|ןעיוה == ןאיוה

 ןיא הכָאלמ-לעּב רעד - דניק

.4 

 ןנהיא רעװ וע ײז ןנימ ןטשנוז !
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 ןאָק ןיגאז ררדעי רכאמ רהוא איד ןיפ .3

 .ןאייסיפארּפ ךילצניק ןןנייא ןבאה איז
 .ראוטאנ ראיז ןא יז ןיבה זד רבא
 .רהיא רעד ןא ןילעפ זאװ זומ לאמ ילא
 ןקיש איז ךאנ ליה ילא זומ ןעמ .שד טימ רעד

 .ם"ק .- ןעד .טימ טלעג וד ןניד רפ ןאָדז 'נ

 לג וצ ילא בארפ ןייז ןטימש דלאנ איד
 + "ריב נז ןנהיא ןוֿפ יטשרהעמ וד
 ןכיילג רנייק ךיז ןאק  ןנהיא וצ
 ,19 ןכיירטש וצ דלאג דנוא רבליז שד ןהיטש רפ איז
 סי . :שישג ןרעװ רע איז ןאוו 11 קוטש .ןייא ןעד ןוא
 ! :שיל ישלַאֿפ איד :* ןכיירטש ןישנעק דנוא

 .איילירילא ןופ טעריג רימ ןיבאה
 .איירברעג 'יד ןידלעמב : ךיוא רימ ןזומ
 - ןינאלֿפ רעז' רג ךיז ןזומ רכרעג .איד
 .ןיגארט ליגענ יצרעוש איז ןוומ דנעה יד ףיוא
 ..טניה ישו|ר|ג ןבאה איז ||ןזומ וצ רעד

 :דנ}וװ|ג םוא -

 .לעדאמ ןהעש ןייא ןכאמ רכאמ ךישנעה איד
 .לעפ 'ףאש ןײא איז ןפיוק ראפ טוה קאב ןייא ראפ
  .ןיטש .רפ 'ןעק טינ .קרזענװ דנאה שד רעװ
 ןהיג ןשיװג ןרהיא ףיױא ליװ דנוא
 .ןיצעז וצ .לוטש .ןיסאנ .ןייֵא היא יז ךיזט יד
 :15 ןיצעפ .ןייא ןיִעלק ןרטניה ןופ ןהיא בא אז

 .ןיבוא הניש ןכאמ רפעמ
 ..ןיבול ןיטלעז רג איז ןאמ ןאק ךאד רכא
 : :ןזיװיּב ןאק שד יז ןאמ לײװ
 .ןזיא שד 14 ןילעטש דנוא ץלאה ןיינא ןיקעטש איז
 שנַאקיב ץלאָה ןעד טימ ראייפ שדי ךיז טכאמ ךאנ רד
 ו :טנאַגַא ,רביֲא טלאפ דנוא ,ןיבוא ךד טקֶעְרְש ר

 .ץלאטש ןנייז רלסקערד דנוא רלשימ ,8
 .ץלאה שנקוט ןכאה איז ןיגאז איז
 .ןציה רעד ןיא טלעטש טײברא יד ןאמ ןאו רפא

 =דיי .ןציוש איז טוט אז ןיצידעמ
 עי טו ;

 :ןענעײל ןעמ ףראד אמּתסמ| .טקעמעגּפָא תֹויתוא ײװצ 9
 ןיװ .מ גנאג רעשלַאפ--"עקקיט , ,"ןקיט,

 יןוּורּפ--ןכײרטש 0

 .דלָאג ןסאפנייא ,ןקיטשנייא--קוטש ןייא 1

 ,ןגָאש--ןכיירטש 2

 ,עטַאמש---ןיצעפ 3

 .ןענעבנג |"ןעלהעטש,}---ןילעטש 14
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 .ןגניז וצ רדעװ 1 ןגײנ וצ טכינ ךיורכ ןעמ
 :ןגנירפש ןבלעז ךיז ןופ טוט טײכרא ירהיא

 .ןיגאז ואו ךיוא ןעמ ןאק רראיומ יד ןופ .9
 .ןינאלק רפ ךיוא יז ןאמ ןאק טייהראו יד טי -

 ןאוש ךאנ טוט טכינ ז ןאמ ןאו
 א וּב יז ןינוט ךילאק ןיטכעלש טימ
 .?םעיפ טכינ ןאמ טכיש ןראיומ 'כלאז ךאנ

 :סעצא-פ ן"היא טליפש רפ ןיטעה יז * ןאו ןילאפ יז

 .טראו ינײמ טרעה טײל רמיצ ריקעד לגיצ 0
 .טראװ ךירפש ןײמג ןעד ףױא טכא כא טניג
 .ריכעד יכוה ןגיטש טזומ רהיא
 ןק רעכעז} רכיז טכינ ןכעל רעיא רהיא טיײז םורד

 "שנמ רונ טײז טראו ךירּפש ןיײמג ןעד ףיוא
 :רטנוריה טלאפ רעד טגיטש ךוה רעװ

 .אירט טכינ ךוא שע ןנימ +רנטניפ איד .21
 .איינ ןיפאר דאפ ןייא םאפ ןא ןיכאמ יז ןאוו
 .רעמ ןיניד רפ ןילאו יז לײװ
 .רעהא ןיפאר יאינ יז ןביג ךיורב טכינ שע ואו
 .ן'קעדנא רונ ךיז יז ןהוט ןויד טיכ
 :ןיקעטש טנײלב ךעפ ןיא ןשיװג רהיא איו

 .טרענ רד טײצ לֶא טויא דימש ןייא .2
 .דרעפ ךיוא טנאלשּב דנוא ןזיא ןופ טייברא רע

 .ראייל ןײא איװ זא ןאמ טרעה * קלאב זאלב ןייז

 ראייפ שנייז גיטסול טכאמ שאד
 קאלש רימאה ןייז טימ רימש - רד 'נוא
 :?קאט ןטכולפ רפ ןייא וצ רד טגאלש

 .דנאל ןיא שוג ןנייז ז רילאז איד 3
 .דנאטש ןרכעה ןוא טײל יטכעלש ןיגנערּב יז
 .קירטש דנוא רידנעּב דנוא לאז ןיכאמ איז
 .קיד *רנא ןיד טכיחב איז ןאמ איװ

 .ןעלדיפ---ןגייג 1
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 ,יוװ ךיילג---ןַאװ 3

 ,רַאדנַאּב--רנטניּפ 4
 יקאזזָאב קלַאּב זָאלּב 5

 ,יטקאט--קַאט 6

 .רונש ,קירטש--|561/| לָאז ; רעכאמקירטש---רילאז }?

 ןיא "רעדָא ןוא רֶעּבָא. .רעדָא--רבא 8

 .יח"א 209 יז "ןעדוי זנוא יב, ךוּבלמַא

 ,יקצולירּפ עז
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 .קוניג איז ןיכאמ שכלאז
 :10 קוצ ףיוא רהיא דנוא * ילאג ירהיא ןביד איד טזיא שאד

 .ןאורט רפ ליפ ןאמ ףרעד רזאלג איד .4
 .ןאיוש ףיונא ךיה רעד ןיא רמיא יז לייוװ
 .ררע רעד ףױא טינעל ןאש ןאוו
 .טרעװ טנױט ליפ רעװ אד זאוו
 .ןיביילב ןגיל שע ןאק ןינעװ טנריא ןופ
 :ןיבײש ינכארב וצ איד ףױא רונ ןאיוש איז

 .ןיקנעש ריּב איד ןופ ןיליצ רעד ךיא ליװ ךיא 5
 .ןיקנערק ןישנעמ ןררעי איז איו
 .ןבײלּב רפ ןעד ףיױא ןעמ ןאק רעווש
 ןכײרש ףױא ךוב ןיא איז זאװ ןמױלג זומ ןאמ
 .ן'נייוש רימ ןוומ ףארטש יטסערג רעד םוצ
 ;11 ןיגייצ ןריפאפ ןייא ןביולג ןזומ 'נוא

 .טשנוז םוא טכינ ןילדנה רילדנאה ןייװ איד .6
 .טשנוק ןײא ךאנ איז ןינאק וצ רעד =.

 .ןינא זיוה ןייא ןיא ןמוק שרדנוה ןאוו
 .ןײװ ןרסעג ןײא ליװ ררדעי ןײא 'נוא
 .סאנ 'ילא ןנייז ןייוװ יד לייװ
 :םאפ ןנַײא ןױא איז ןיקנעש ןיטכעלש דנוא ןיטוג

 35 ןיקעב דנוא :?רלימ ןופ ןידער ליװ ןאמ ןאוו .7
 .יקעלק שקינ אד רפ טוט רלעג שאד לא
 .טכיירב ךיז .ןיבאה ,ןיקעב ליפ
 .טכײל וצ טארב שד :* ןיכאב יז לייוװ
 .ןכאז ןיק ראג איז ןיכאמ ןזיד זיִוִא
 :ןיכאב ןייא ןשיװג טול ראפ ןייא יז 15 גמ טאטש

 .טשנוק ישארג ןיא טזיא קיזומ 8
 .טסנוג יז טניפ ןרעה ישוהג אייּב
 .ןייז ןיראנ יד שאװ רנא
 ןיירא ףפאק ןיא טכינ שע טמוק
 .איירשג סארג ןייא רביל ןיכאמ איז
 :אייטיראנ דנוא .איידדיולפ טימ

 .הילּת |64195ח1---ילאג ּפ

 ײליּפשטרָאװ א ; גנוּבײהרעד : רעדָא ,דיילק---קוצ ףױוא 20

 .תודע 11

 ,רענלימ- .רעלימ ג2

 ירעקעּב--קעּב 3

 .ןקאּב--.יכַאב 1

 ןיװ ימ| גַײט--גט 5
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 .טימ ךיוא ןאמ טמענ :רישניימ טשניד איד 9
 .טיפארפ שורג איז ןיכאמ גנוטלאה זױה ןא
 .? ןיקיוצ בא אחד ןהוט וייפש .ןרדעי ןייא ןופ
 .ןקיש ןטשביל ןרהיא שע .ןינאק איז יד
 ןישרעה איחפ רד רכיא ליװ שנעמ טשניד שאד
 :ןישאנ גסילפ איז ןינאק ףפעט איד זױא רבא

 .ףױניה ןיגטש ליפ ןעמ טפיה רריזיוה .6
 / .ףױק וצ שאו ןיגירק איז ןניימ איז
 .ןרפש טשרע איז ןינומ ךָאנ ?הד
 .* ןרימקעפ טוט רונ איז ןעמ שד
 .סארטש ירדנא ןייא ןיא רדיװ איז ןפיול אז
 :שאװ ילדנה רדיװ ןאיירש דנוא

 .טונ ןיק ראג ןינאה 4 למאביה 1
 5 טיוהב ןיקעב ראיז ןגירק איז ןאו
 .5 רומער שוחג ןייא איז ןכאמ איו
 .רונש ליפאנ יד ןדיינש בא איז ןאוו
 .טכאיג ליפ אוז ןירעג איז ןרעװ .אד
 :טכאמג דניק שד ןיטעה רבלעז איז ןאוו

 .ז טהיפומארפ ןנייז סיראטקאד .2
 .טרידוטש ךרוח רכיב ליפ ןיא
 .ןיפיוק טנעק ןאמ .ןאו יגיצנייא שד
 ראטקאד ןעד ךאנ רבלעז טנעק רקנארק רד שד

 .ןפיול
 .ןידאנג רכלוז טימ ןטסיירמ וצ רטקאד ןעֶד
 שקינ ראשקאד ןעד טרעװ שע ןמוק דלב רונ לאז רע

 :ןידאש

 .ןאמ שראיופ ןופ ןידער ליװ ןאמ ןאוו .3
 .ןאמ רמנוא ןייק ||ןיז טכינ ליװ רע
 .רבלעק דנוא איק ןיסקא דנוא רדלעפ טאה רע
 .רבלעז םוטכייר ילא ןירעג רע טעה ךאד

 טימ "רישנַײמ, טייטש טסקעט ןיא ?'רישניימ טשניד 1

 סיוא טגיײצ סע יװ .טרָאװ סָאד ךעלדנעטשראפמוא טכַאמ סָאװ ,ןדוי ײװצ

 עּבלעז סָאד ךױא טזײװַאב סע יװ ?שװ רענעּבירעגּפָא ןַא ןייז סָאד זֹומ

 ,ה"י ן7 ןופ קידנּבײהנָא ,זיא 20605006ז| .זרעפ ןטצעל ןיא טרָאװ

 ;טשּפ .025 1460500 ןופ םרָאפילארולּפ עלאמרָאנ יד שטיײד ןיא ך"א

 ןיװ ימ ."ךעלדיײמטס;ז

 ,ןענעכטַאלּפָארַא = 2

 ,ןכאמ רַאנ םוצ---ןריסקעפ

 .ןעמַאּבַײה --(סופדה תועט) ןמַאּביה

 ,טסקעט ןכָאנ טפירשוצ יד עז ;ןיול

 .111 םיובנירג ילגפ ,םראלַא ,למוט---רומער

 יג (ת שת 8 2 ,דארג ןשימעדאקצ ןַא ןעמוקָאּב |ןריװַאמָארפ-==|--טריפימָארּפ

 .רהעז שיראנ זיא םימג שראיופ ןןייא

 :רעװ טפאשרעה יא ןרעג 5 שאיופ דרדעי

 טײל יווארפ ןנייז ןיטאדלאס * רלּבַאמשנוק .4
 ,טיירטש  דנייא וצ . ןכיורב איז ןאק ןאמ
 10 ןריבג איז טוט רהע ישורג
 .נ ןריצופקע ןוומ איז לייװ
 .ןאמ רטנוא שרזײק סעד ןנייז איז
 :ןאייסיפארפ ראיז טזיא ףאנ ףיב

 .סורד -פ ןייק ריא טבאה רעקרעװ דנאה .5
 .סולשב םוצ טצעי טיג ריל ןיימ
 .טייצ ןימונג רימ באה ךיא
 טייהראוו איד ןילעטש וצ .ךייא

 .טכאמיג דיל שאד טאה םוליזומ דוד
 :טכאנ יטוג יניא עידא טצעי

 ,טיורּבנקעב ;31 עפָארטפ וצ טפירשוצ ןיװ .ב)

 -ניא ױזַא זיא טרָא םעד ןיא טרָאװ .םענופ ץונאּב רעד
 ַא ףױא ךיז ןלעטשוצּפָא טקיטכערַאּב זיא'ס זַא ,טנַאפערעט
 .עלייוו

 רעזנוא טול טיורּבנטָאּב זיא םרָאפ עטסטלע יד 1
 ןיא גנוּבירש עשלַא יד ; ךַארּפשפױא ןוא .גנוּכיירש רעקיטנייה
 ןענעײל ָאד ןעמ ףרַאד ו םעד ןוא ,טורּב ןשוּכ בת סָאד
 ,8016 םעד טיג ןעמ סָאװ טיױרּב סָאד :סט רעדָא ס ַא יװ
 רעד .הרושּב ןייז טגָאזעגנָא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,חילש םעד
 974 ,5 ּב"װד ןיא .הכילה רכש :ךרעּב ָאולַא ויא טשּפ
 ןכלעװ ןופ ,ה"י 16 ןופ טסקעט רעשטייד ַא טריטיצ זיא
 ןיא ךָאנ ןעמ טנעלפ עּפָארײא-חרזמ ןיא זַא ,ןעז וצ ןיא'ס
 ?ןָאפ דנומגיז רענייא .רודעצָארּפ עצנַאג יד ןכַאמכרוד ה"י 6
 ןופ ףיוה םוצ חילש ַא סנַאילימיסקַאמ רסיק םעד ,ןייטשרעּברעה
 טגָאזעגנָא ּבָאה ךיא,, :טלײצרעד ,עװקסָאמ ןיא 1 יליסַאװ
 ןסע טסעװ וד ,דנומניז :טשריפ רעד טגָאז ...הרושּכ ןיימ
 -שיט םעד טשריפ רעד טפור ןַאד ...רימ טימ טיורּב ןיימ
 עכעלטע סָאװ ,טיורּב ןצינעּפ ירד - םיא טיג ןוא רענידַאּב
 ;גנעל רעד ןיא ןטינשעג ,םיא רַאפ ןגעלעג ןענייז ןופרעד
 טמיה ןוא 1? רענעט ןפיוא רענידַאּב םעד ףױרַא םָאד טגייל רע

 ,(סופדה תועט) ראיופ 8

 ,טאדלָאס?ץוש ,טנאיצילַאּפ---רלּבאטשנוק 9

 ,3 45 'ו יקרעמַאּב 'לגפ ,ןמוק--ןריבג 0

 .ןריטשומ ,ןריצרעסקע--ןריצוסקע 11

 ןיא טרעוװ סָאװ ,זירענעט , טרָאװ עשידייטלַא םָאד ָאֵד ץינ ךיא 2
 ,ףכ :טשּפ ןטימ טצונעג רערעזנוא רוטַארעטיל רערעטלע רעצנַאג רעד
 ,װעינַאלד,; קורדסיוא םעד רָאנ שידיי ןיא רימ ןּכָאה טנייה .טנַאה עכַאלּפ

 עטלַא ענעסעגרַאפ סָאד קירוצ ןריפוצנײרַא רשי ַא ןעוועג טינ טלָאװ יצ
 ?טרָאװ

 לאַגרויבּוך  )4(
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 רעזניא ןופ חילש םעד ,ןדנומגיז ןּבעג ָאד לָאז רע ,םיא
 .גיניק ןטסכעה ןוא רפיק ןשימיור םענופ ,ןַאילימיסקַאמ רעדורּב

 =גױ :לוק ַא ףױא טגָאז ןוא רימ וצ וצ רענידַאּב רעד טײג

 עלַא ןופ רַאה ןוא גיניק ,יליסַאװ רַאה רעסיהג רעד ,דנומ

 ריד שקיש ןוא רסח םעד ריד טוט ,טשריפסיורג ןוא ןסור

 סָאד גל ,טיורּב טָאד ךיא םענ ...שיט יז ןופ טייתּב סָאד

 עלַא וצ ןוא , ןטשריפ יד וצ ךיז קוּב ןוא ךיז רַאפ רעדינַא
 רָאּפ ַא ,ןסע סָאד טכַארּבעג ןעמ טָאה ךָאנרעד ...ערעדנַא
 -'ו"זַאא ןענַאװש ענעטָאדּבעג

 טרָאװ טָאד טָאה עירָאטירעט-ךַארּפש רעשטייד רעד ףיוא .
 ַא ןרעטעּפש ךס ַא ךָאנ טּכעלעג טײטַאּב ןטשרע ןייז ןיא
 ַא ףױא טעּכ סָאװ רעד ,,6001461 רעד רענייטש

 ןעמיִקַאֹּב ץיװש רעד ןיא ה"י 19 ןיא ךָאנ שנעלפ ,היוול
 . אפוג טרָאד ּכ"װד ילנפ ,80/6װטז01 ןייז רַאפרעד

 ויּב ןּבעלרעטײװ ןקיזָאד םעד ףיוא טקוקעג טינ רעּכָא 3
 ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןיוש רימ ןּבָאה ןײרַא ה"י 19 ןיא
 םענופ טשּפ רעטערקנָאק רעד זַא ,גנוניישרע יד ירפ ץנַאג
 רעד רַאפ טיורּב םעד טָאטשנָא .טסַאלּברַאפ טרעוװ קירדסיוא
 יעד רַאפ רכש ןנעװ םתס ןרעלק ןָא ןעמ טּכיה הרושּב
 ןיא ץלַאז, ףירגַאּב םענופ גנורעטײרּברַאפ יד 'לגפ) הרושּב
 -ַאֹּב רעד :רעטײװ ךָאנ גנולקיװטנַא יד טײג ךָאנרעד .('טיורּב
 ,הרושּב רעד רַאפ רכש :םקעלּפמָאק רעד .ךיז טלּפָאג ףירג
 ןוא ,ךיז טליײטעצ ,ןייזטסואוַאּב םעד טליפעגסיוא טָאה סָאװ
 ןוא רכש :ןלײמ עקיצניא יד רעדנוזַאּב םױהַא ןטערט סע
 ןריזירעטקַארַאכ שטייד ןיא סעצָארּפ רעד ךיז טזָאל ייּברעד .הרושּב
 רעשטייד רעד ןיא טרָאװ םענופ זייוופיוא רע טס ט לע רעד :ױזַא
 ,ה"י 10 ןיא רעקטָאנ רעּבײרש ןשטײדכױהטלַא םייּב ,ךָארּפש
 קז ג 6 81 ס גז ?װ :טׂשּפ ןטײװצ ןטימ אקוד טמיטש
 ק'6009604 ךרוד רעּביא רעקטָאנ טצעז ײס ט 8 ת 0 611טדח

 וומ סע טלַא יװ ,היאר ַא בגַא יא םָאד ןוא + ;ייקפומעזס6
 ,8ס16םטזס1 ןייז חילש םעד ןּבעג ןופ גהגמ םצע רעד ןייז
 ןעמעננָא טנָאקעג טרָאװ סָאד ןיוש טָאה ה"י 10 ןיא דלַאּביװ
 אצוי ַא זיא רעקטָאנ רעּבָא .טײטַאּב ןטקַארטסּכַא ןַא .ןצנַאגניא
 רעד ךרוד ךיוא ךָאנ ךיז טפרַאװ רעטעּפש ,תמא :ללּכה-ןמ
 םקַאז סנַאה רעגרעּבנרינ םייּב רעגייטש .ַא ,"הרושב, :טשפ
 =ערפ רעּבָא ,(אפוג טרָאד ּב"וד ןיא זייופיוא) ה"י 16 ןיא
 יד םיואכרוד ד"הנ ןיא ןֹוא ד"המ ןיא טרילַאװערּפ ןרילַאװ
 ילנפ ,טיירּב אקוד טינ) חילש ןרַאפ רכש :שטיט עטייווצ
 8106 טמ0 0014 5ו64616 ג5 ז, ; 0 דילנעגנולעּבינ

 רכש רעייז ןעװעג זיא רעּבליז ןוא דלָאג רעווש  ייטס!סחטזס1
 .רכש םתס ךָאנרעד ןוא .(הרושּב רעד רַאפ

 רעטייוװצ רעד ,טרעקרַאפ ,רעּב'רַא טנעװ שידיי ןיא 4
 -םיוא קיצרעפ ייּב ָאד ךיא גנערּב טשּפ םעד ןיא .הרושּב :טשּפ
 ךיז טזָאל סיװעג ןוא ,רוטַארעטיל רעטלַא רעזנוא ןופ ןוײװ

 560006126015006 סָאד טנַאה העד ייּכ םינ בָאה ךיא 1

 ךיוא טנייה ךָאנ טרָאװ סָאד טינ טּבעל יצ ,טינ ךיא םייװ :16101/;סמ
 ,ץייווש רעד ןיא

 דיל שידיי טלַא ןַא ןיא הכַאלמלעּב רעד - רניקוויר

 / ַא ןא שטָאכ ,שטיײט רעד טימ .ןליּפשייּב .לָאצ יד ןרעמ
 / טרָאװ סָאד ךױ טָאד ,טלַאטשעג קיגנַאלק רעדנַא ןַא לסיּב
 / טקוּפ ןופ ןעז וצ זיא'ס יװ ,טנייה ויּב זנוא ייּב טיהעגפיוא
 .ץיטָאנ רעד ןופ ?

 / ךױ טיּכ טרָאװ רעזנוא ןופ טלַאטשעג עקיגנַאלק סָאד .8 -
 5 א 3 = 1 ַאנ ןשערש--נ ט ַא ב םרָאפ רעקידתליחּת רעד ןּבעל : ךעלפיּב-וצ -

 ןענַײז טייב םענופ תֹוּכס יד --נקעּב ןוא -נטעּב םיױרַא
 טּפינקרַאפ סָאד טָאה םלוע רעד :עשיגָאלָאמיטעסקלָאפ אמּתסמ
 / רעיא .ןרעקעב=) 'קעב. טימ ךָאנרעד ןוא "ןמעּ , שרוש ןטימ
 -ערג עשיטקעלַאיד ןייק ךיוא אמּתפמ ןוא עשיגָאלָאנָארכ ןייק
 רימ ;ןענעכײצַאּב טינ ךיז ןזָאל גנַאגרעּביא םעד רַאפ ןצענ
 -נּכעל ןעמרָאפ עלַא ערעזנוא םירוקמ עּבלעז יד ןיא ןענעגעגַאּב
 .רנַאנַא

 ענייז ןיא טרָאװ םעד ןופ ןזייוופיוא יד ןענייז טָא 6

 :טנכײצרַאפ רימ ייּב ןענייז סָאװ ןעמרָאפ ענעדײשרַאפ

 טםױרּבנמַאּב .א

 1244 ןופ ץּכַאגכױא יד) 1453 עקָארק ,ךוּב-םיכלמ 1
 ןמוּכ שאד ריד ּבאה 214 ןגיוּב ,(טנַאה רעד ייּב טינ ךיא ּבָאה
 ."טורּב

 ."טוהּב ןטוב שאד ריד גאז ךיא,:614 ןגיוּב ,אפוג טרָאד

 ,1689 םַאדרעטכמַא ,גנוצעזרעּביא-ךנּת  ,ןזיוהנציו 3
 וא ןפיול ןונ ליװ ךיא, :םי ,חי ,ּב לאימש

 ןופ .טכיריג טאה טאג ןיא שד גיניק םעד וצ ןיגאז טוה

 :"ןדנייפ רנייז טנאה רעד

 . ,עּבַאנּפױא עטשרע} 1744 םַאדרעטסמַא ,המלש תלהק 4
 .. יב"ע חנ ,ןעזפכ מ"רפפ ,בקעי-ןּב טיול
 ."ןנאז וצ זנוא

 טיורב ןטאנ טד .

 / רשבפ-הרושּב ;טרָאװטײצ ַא ןַארַאפ ןיא וצרעד 8

 -םױא ךיז טָאה שטייד ןיא ךיוא) ןטיורּבנטָאּב--טיהּבנטָאּב :ןייז
 ,ץנוצ טױל .(675 ,2 ב"װד עז ,טרָאװטײצ ַאזַא טמירופעג
 טרָאװטײצ סָאד ןַארַאפ זיא ,988,3 ,ןעטפירש עטלעממַאזעג
 =נציװ ;1604 גָארּפ ,בוש הקל ,שליטרעש השמ ייּב ךָאנ
 ;רעשהע עכעלשע ןיא ךָאנ ןוא ,ט ,אֹל ,א .לאומש ןזיוה
 - .666 ,899 ,1149 טריפ ןוא 1688 םַאדרעטסמַא תוהילס

 / ,ףנעז דלאּכ זנוא טכענק ןנולק ןייד , :אפוג טרָאד המלש תלהק
 והילא) .דנע ישוג שד זונוא ןמיורב ןטאב ונ
 ..טנענג ד

 ןיא (איכנה

 1 עצ

 (םיטנעגַא ןעמָאנ,) . "טרָאװטּפױה-רעוט, ַא ךיוא 13-9
 'נוא, :י ,ד ,ּב לאומש ןזיוהנציװ לשמל .בתּב ןַארַאפ זיא
 טגנערּב ץנוצ ."רטורב ןיטוב ןייא זא ןגיוא .ינייז ןיא ראו רע
 6 98 תוחלס ,ּבי ,חמ םילהּת ,ז ,ּבנ היעשי ןופ ךָאנ סָאד
 .ג ,ג בויא שלימרעש ,(תרושב שיא)

  ןיטאב שאד ליװ !
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 .טיורּבנמעּב .ּב

 היעשי ,ןנחתאו ןופ הרוטפה ,1260 ענָאמערק ,שמוח 14
 .7549 045 2668 םזס1, :(99 ,םיוּבנירע ט ,מי

 ןגיניוק גנל טינ טרעװ ןוז ןייד, :ס 11 ןגיוּב ךוּב-םיכלמ 8
 ."יורּב ןטעּב זאד רימ ּכיג

 ."םורב ןטעּב שאר םיִא גאז ..., נט 19 ןגיוּב טרָאד 6
 טוג שאד לארשי רוב גאז ךיא 'נואע 112:  ןגיוב טרָאד 17

 ."טורב ןטעב
 ,וצ יּפַאק ,1586 עקָארק ,םילהּת ,לדנעמש השמ 8

 ."וג1 טסוסמ טזס1א :(98 ,םיוּבנירג טיול) א
 .....ּביל בר, :60 ,לימאה לקילג 9

 ...טמוק ןתח ןייז ןכדיירפ טיחּב ןיטעּב .זאד
 .ט שימ םרָאּפ יד ָאד רדפּכ יזַא

 ,גרוּבמאה} םירוּפ תורימז ,טרעּפָאּפ ליוטז לאומש 90
 טזיא טורּב ןישעּב שד לארשי וצ זיא ףליה איד, 3
 ."טיג

 ,רוחּב ולא .ןטיורּבנטעּב :6 עמ טרָאװטײצ 1
 טסוסחםזס-ח :(100 ,םיוּבנירגע י ,מ ,1945 עיצענעװ ,םילהה
 .ץינוצ טיול) שליטרעש --זוסמ

 ןטעּב) ןירע טיורּכנטעּב :טרָאװטּפױה-רעוט .ַא
 .ט ,מ היעשי ןזיוהנציוװ ייּב לָאמ ייווצ ,ץינוצ טול ,/; ןירטוהּב

 ,םירפס ייר עצנַאג .ַא אפוג טרָאד ךָאנ טגנערּב ץנוצ 8-8
 -נטעּב ןוא טיורּבנטָאּב ןקירדסיוא יד טצונעג ןרעװ'ס ואוו
 ,םעירָאגעטַאק ייװצ יד פא טינ רע טלײט רעדייל ;טיזרּב

 ?רעּכיא טייקכעלגעמ ןייק טינ ךיא בָאה טונימ רעד ןיא  ןוא
 לעוַאּב ,ךוּב-השעמ .:םירוקמ ענייז ןענייז טָא .ןרילָארטנָאק

 הלּכ רעד טגאז
 ןוא ;"ןטייר וצ

 ;ּבי ,חס םילהּת ,1604 גָארּפ ,בוש:הקל ,םליטרעש 3
 ךָאנ ןוא זי ,ד ,א לאומש ,1687 ישסמַא ,ךנה םנזייהנציוו .

 *יא סָאד ;1688 'טסמַא ,תוחילס ;רעטרע ענעדײשרַאּפ ןיא
 .1796 טרופנרהיד ,ןװמה תכרב ;1749 טריפ ענעג

 .טױרֿבנקעּב .ג

 וטשרעװ ...., :ס9- ןגיוּב ךוּכ-םיכלמ 9
 ."רימ ןופ .ריד באה טירב ןקעב שאד

 -רעּביא יד זַא ,סױרַא רימ ןעעז 179 'ז ,םיוּבנירג ןופ 0

 ויא סָאװ ,3 לעזַאּב שמוח םעד ןיא י"שר ןופ גנוצעז

 ,1200 שמוח רענָאמערק םעד ןופ קורדרעּכיא ןַא ללּכ ךרחּב
 :ב ,חי ;ז ,ּבי תישארּכ רעגיטש ַא ;=נקעּב םרָאפ יד טָאה

 םֹומ 60061 5014 סומ 0686װ טז01 5206װ, 025 52זהה 604 6107

 וצ לַאניגירָא םעד טינ ּבָאה ךיא יװ תויה .שפסח !וםטסת
 -נוא טינ ךיז ךיא ןעק ןשינעטער ןדײשַאּכ ןוא טנַאה רעד
 .ןעיצּפירקסנַארט סמיוּבנירג ךיא גנערּכ ,ןעמענרעט

 ,ץנוצ טיול) ט81 ,ט48 ,432 'ז ,1899 עקָארק ,רוזחמ 1 4

 156 425 א|גמקטסז-װ :טשודיחרַאפ .וצרעד טקרעמַאּב רעכלעוו

 ייטטהח415601274 זמז! 8661:6ח13201651=1 ןטזסו 0867 סזטסאטסז56װ602

 סָאװ ,םער ןופ רימ .ןעעז ,עטייווצ קסָאד טשינ סלַאפנדעי ןָא

 גיניוק ןייא ןייז

 טָאה יז אקוד ןוא טפָא ךיז טנגענַאּבכ םרָאפ יד

 .(גָאט ןקיטניה זיּב טיהעג
 ינוא , :48 ווירב- ,5 ןופ ווירב רעגָארּפ בפ

 .'באה בירב ךיא וא םנאויג טורב ןקעכ ואד

 וצ טכוק רשא תֹּב חרש| :א"ע אנ בקעי תלהק 3
 ןוז רניל ןייד וד טורכ ןקעב שאד ריד גאז ךיא , {: ןבקעי
 ."ןבעל טוט ףסוי

 םריטיצ) 928 'מונ ,1709 טרופנרהיד , ךיב-השעמ 4

 026 :(עיצּפױקסנַארט רעקיטרָאד רעד טימ 71,2 'טטימ מיול

 5610 טז 8612/60 2 5סומ ע610 טח' וגסת 1הז שס/ו'ת 2464

 : ."טזס6+ 4

 טול ,עקָארק רװהמ) .ןטיורּבנקע ב :טרָאװטײצ 9

 .(ץינוצ

 -םיוא ךיז

 רימ ןבאה

 .-עג טימ ןעמרָאפ עּבלעז יד .ד

 ,טױרּבנטַאּבעג 8

 ןזיוהנציוו .ט 40 ,621 תוחילס .1999 עקָארק ,רהחמ 6
 . .ץנוצ טױל) י ,מ םילהּת

 .טיורּבנמעּבעג .ט

 .(ץנוצ טיול) שליטרעש 7

 .טיורּבנקעּבעג .ס

 887 ,86 1299 עקָארק ,רחחמ 8

 עטוג, טשּפ ןטימ ןוא טיורּב נק עב םרָאפ רעד ןיא .?
 ,טנייה זיּב שידײ ןיא טיהעגפיוא טרָאװ סָאד ךיז טָאה "הרושּכ

 ףיױא עיזנעצער ןייז ןיא רעּביא טיג לעקנערפ .ל" 2
 ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיפ עטכישעג (רעשילגנעג ס'רעניוו

 1006ז210101244 {8ז ס6זחו2015006 00 10102015006) ה"י 9

 טסינַאמרעג רעטסואוַאּב רעד זַא ,6388 יז = ,1901 ,םמווסוספ'6
 ןזײװנָא דדסּכ סעיצקעל ענייז ןיא טגעלפ .דנַארּבערליה ףלָאדור
 :קיטסינַאמרעג רעד רַאּפ ,שידײ ןופ טײקיטכיװ רעד ףיוא
 ,הטסס1/ 111106טז4ת0 ס1וממסז{ס 62 28. גח 023 ,,8600סװ-
 םזסוו*" טס1 22ו/קוּפסװסח 1616105140וסזת, 016 06 1260006 טסמ
 66ז םוטסעווסהסמ 1161זתא6הז סותספ םספטסחסזפ 467 1.6122106װ

 206556 1061061) 6068 06חװ זוהס. 8016ת0ז04".

 ,ןילרעּב ןיא רעשציא ,ןַאמפלעה עטרעּב יורפ ןופ ..ס
 זיא (עיצילַאג) וַאלסינַאטס ןיא זַא ,ןרָאװעג ריואוועג ךיא ןיּב
 רשפא ןוא ,קירוצ רָאי גנילדנעצ רָאּפ ַא טימ) טרָאװ סָאד

 טמוק סע ןעװ :גנודנעװנָא ןימ ַאזַא ןיא קירעּבעל (טנייה ךָאנ

 :טּפור ןוא ּבומטש ןיא רעירפ .ןײרַא רעצימע טפיױל ,טטַאג ַא

 ַא שמוק סע וַא ,שינערעהוצנָא ןַא זיא סָאד ."! טיורּכנקעּב

 !הרושּב עטוג ַא, :ךרעּב זיא טשּפ רעד ןיא ,טפַאג רעּביל

 -ליה ייּב יװ ענעגייא םָאד טקנוּפ ,ָאולַא -- ."הרושּב עטוג ַא

 .ןדנַארּבעד
 רוטַארעטיל רעטלַא רעזנוא .ןופ ןזייופיוא 28 יד ןופ .8

 "ַאּב זיא ךַארּפשפקלָאפ רעקיטניה רעזנוא ןופ .ייווצ יד ןוא
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 םענופ שטייט יד ךיז טָאה שידיײ ןיא זַא ,רָאלק ךעלרעּפמײש
 רעד ןיא שיהיפּב ,שטייד ןיא .יװ שרעדנַא טלקיװטנַא טרָאװ
 יר קיטכיװ ױזַא ןענייז רַאפרעד דָארג .הרושּב ןופ גנוטכיר
 ןטימ טרָאװ סָאד ןצנ סָאװ ,שידיי ןיא ןלַאפ .עטקיצנייארַאפ
 רימ ןּבָאה י ,ד ,ּב לאומש ,ןזיוהנציװ ייּב ."רכש , ןופ  טשּפ
 טורנ ןיטאב םיא טעה ךיא טניימיג טאה רע שד, :לַאּפ ןייא
 ,1544 גרוּבסניױא ,ךוּב-לאומש ןיא ןוא ,"ןיבעג ןול וצ ןילעז
 ךיא אד, :קיטײצכיײלג ןטײטַאּב עדייב רימ ןּכָאה ,טרָא םוצ
 ומ טגאז 'נוא .רטורב ןטוכ ןייא םאק אד גלקיצ וצ שװ ךונ
 ןגאלש רד שעה רע ךארּפש רע :רעמ יכליוז ךיוא לוָאש ןוב

 06 קלטַאילביב רענעֿכנימ רע הא

 -ךיר ןדרעװ טורּב ןטוב םעד ןוב טנײמ רע :ךיילג לואש
 רנײמ ןיא .טורּב ןטוב טכער שד ןבעג םיא ךיא שיל אד
 :"םוש ןנאלש ןיא ךיא שיל גלקיצ טאטש

 טרָאװ ןופ ץונַאּב םעד לָאמ ײװצ ,סע טסייה ,ןּבָאה רימ
 ןופ ריל ןיש, םעד ןיא ,ָאד .38 ענעי ןגעקטנַא טשּפ םעד טימ
 .לַאֿפ ןטירד םעד רימ ןּכָאה "טייל שקרעװ דנה איד

 -עטיל רעטלַא רעד ןיא ןליּפשייּב ךָאנ ןופ םייוװ רעװ 9
 ? ריטַאר

 גנודנעוונָא יד ןענַאװ ןֹופ ןוא טסואַאּב ךָאנ זיא ןעמעוו
 ?ךַארּפש רעקידעּבעל רעד ןיא טרָאװ םענופ

 ,קעטָאילּב'ּב רעש'כולמ רענעכנימ רעד ןופ תורצוא עשידיײטלַא יד סיוא
 .(ַאנעי) קרעטש .װ רָאסעּפָארּפ ןופ

 -םוי םעניא ןעכענוצלישנָא גנֹורעדָאפּפױא עקידונּכּכ יד
 :רָאפ-ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ רָאטסענ םעד דֹובּל ךוּב-ב'מ
 ,רַאפרעד .רָאנ טשינ ;קשח סיורג טומ םיוא ךיא גלָאפ גנוש
 יד ןּכענוצרעּכיא טײקכעלנעמ ַא ךיא בָאה םֹוחַא יװַא לײװ
 ?יטש עטכעלטנפערַאּפ-טשינ ליפ יד ןופ סָאװ סעּפע רענעמכַאמ
 -יל רעשטייד-שידיי רעטלַא רעד ןופ עטכישעג רעד וצ סעיד
 ןיא ןרָא=המחלמ יד תעּב טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ ,רוטַארעט
 :םדֹוק טרעיינ ; דנַאלשטײד ןֹופ ןקעטָאילּביּב עסייהג ענעריײשרַאפ
 יװ טקנוּפ ,רימ ןופ טמוק סע סָאװ ,קנַאד םעד בילוצ לּכ
 ,עיגָאלָאל'ּפ רעשיריי רעד ןֹופ דניירפ .עטוג ערעדנַא ךס ַא ןופ
 :עג ןּבָאה רימ םָאװ ,םעלַא םעד רַאפ רַאליּבוי ןבושח םעד
 .ןעגנושרָאּפכױא .עכעלטּפַאשנסיװ ענייז .ןופ .טנרעל

 ןופ רעכיב עקיטרעװ ײװצ ןופ םעּבָארּפ ָאד ביג ךיא
 -יַאפ רעייז ןעװעג זיא סָאװ ,רֹוטַארעטיל-סגנוצעזרעּביא רעד
 םע .ןריי עשטייד יד ןשיװצ רעטלעלטימ ּבײהנָא ןיא טײרּפש
 יז .; ןתואיצמה:רקי עתמא ,,ןטּפירקפונַאמ ייווצ ןגעװ .ָאד םײג
 רעשיכולמ רענעכנימ רעד ןופ תורצוא יד וצ עדייּב ןרעהעג
 ןנעװ רָאנ ָאד דיר ךיא -- עדיּכ טנָאמרַאפ סָאװ קעטָאילּביּב
 ןיַאמ-טרופקנַארפ ץ'וחַא -- דנַאלשטײד ןופ ןקעטָאילניּב יד
 ןנוא זיא סָאװ ,עטסקיטרעװ ןוא עטפרעמ סָאד ;תוּבמַאה ןוא
 םומעמוא ןיא רעטיײיּפשרַאפ .יֹװַא לָאמַא רעד ןופ ןּבילּברַאפ
 .רוטַארעטיל רעטנעיילעג

1 

 םָאװ ,247 004. !וסמ- דנַאּבײלמַאז רעשיאערּבעה רעד
 יד ןגעװ קרעװ ןיימ ןיא טכעלטנפערַאפ םיא סיוא ּבָאה ךיא
 עזַאדפַארַאּפ עקירָאמוה יד ןעגנוצעזרעּביא-ךנּת עשטייד-שידיי
 ןפיוא טגנערּב ,!ה"י 14 ןופ שמַאטש םָאװ ,רּתסא-תליגמ ןופ

 1 5146ז/ ט. 16112ח2תמ ת, 1016 ן881900-86װ-

 {פס86מ 81061406:560240960 עסמ 668 ,20120964 215 2טזמ
 2099200 069 18. 0009. ?זגמעזעז? 2/01. !6םט?/זוגממ, 1923

 ק. 225 44

 -יא עשיר עטמַארנעג ַא 9 85-1 טַאלּב ףיוא טרָא ןטשרע
 ;"ריזנהו ךלמה ןּב, םיַאדסח ןּביא םהרבַא ןופ גנוצעזרעּב
 רעדיײנשנייטש .ףוס רעד ָאטינ ; רעקילעפ ַא י"ּכ רעד זיא רעדייל

 צ טָאה -יל עצרוק ַא קרעװ םעד ןּבעגעג רעטשרע רעד וּתעשּב

 יאדּכ ךָאנ ויא ס עכלעװ ,גנוצַאשּפָא .עשיטעטסע:שירַארעט
 וצ שרעקעגמוא ךיז רע טָאה רעטייװ .? םויה:רע ןענעײל וצ
 -רעּביא עשיאערּבעה יד ןגעוו קרעװ ןשרימערּפ ןייז ןיא עמעט רעד
 ןטרָאד .939 8 ('ּב פ ,1893 ןילרעּב) רעטלעלטימ ןופ ןעגנוצעז
 -ּנָארּפ רעשירַארעטיל רעד וצ ןעגנוקרעמַאּב עקיטכיװ רע טגנערּב
 -רעּביא רעשיאערּבעה סיַאדפח ןגעװ ,ללכּב ךוּב םענופ םעל
 אפוג קרעװ סיַאדסח ;* ןעגנומירופכָאנ עשטייד יד ןוא גנוצעז
 ףָאמש-עדנעגעל ןטלַא םעניפ גנוטעּברַאַאּב עשיאערּבעה ַא זיא
 ,(ןעמָאנ רעשיכירג רעד זיא ױזַא) "טַאפַאסָאי ןוא םַאַאלרַאב,
 רעשיאערּבעה רעד .? םירוקמ עשיּכַארַא ןופ ןעמונעג טָאה רע סָאװ

 2 םטפסחפ ןגםזטטסמ {ם8ז 151260460, 30164 1843 46,
 ןככ 221 1{ , 35 18

 51618962ת61646, הססז 8ו0/09/2- :ךוא 'לנפ 3

 ןכמ1ס 111 (1860) 2. 120 ט 11 (1869) ק. 42 1 -- 2ט ת22
 ?/טז (0650010016 טת0 11ו6/2!עז 060 /ט068 1 860 םסזוה
 1845 (= 6065. 560ז06604 !} ק. 231 1?.-- א4זק6165, 66-

 50010016 467 ןטס. 1116:ג(טז/ ם6זןומ *1009 11; ק. 89 4 --
 תוס 19 61, 2זומק ט. 26זש6050װ 0667 416 1024גח60 415

 ב6511860. 30615910 6112, 1002 טמס 26זש60900, תוטת-
 סחסמ 1890.

 1'לגפ רוטַארעמיל רעד ןיא עטכישעג ןייז ןוא ףָאמש םעד ןגטװ 4

 אט הם, הסװגתס/טחפסמ 46ז 1. 1612596 06 8210/90/68
 20:240. 4. 3101956תפ08 א, 1. 821 ((שטמסתסת 1807); 14

 ןה גג5, 1048 500600161מ 06ז עט14טטס (1.612218 1922), ןק. 70:

 :'לגפ 8220 טמ0 1052002!/ ןַאמָאר ןשטייד ןגעװ

 606 4616, סזטמסזופפ * 1 8 46, 2 8 978; ?{ שס8!

 גמ ?גטן'פ סזטתסזופפ 8. 46טופסמסת 111612108696010016 41
 (1022), קה 295.
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 םענופ טמַאטש :םעמַאקַאמ ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,לַאניגירָא
 :נײמש סָאװ ,קורד רעטכטלע רעד .ה*י 13 לטרעפ ןטשרע
 גנַאל רעּבָא .1517 לָאּפָאניטנַאטכנָאק זיא ,טנָאמרעד רעדיײנש
 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא לַאניגירָא רעשיאערּבעה רעד רעדיײא
 ײב טנַאקַאּב ןייז טוומעג ךוּב סָאד ןיוש טָאה ,קורד ןכרוד
 סָאװ ,די:בתּכ רענעכנימ רעד טוײװַאּב סָאד .ןדיי עשטייד יד
 ןמשרע ןדַאּפ רעטלע רעשרעדנוהרָאי ןּבלַאהטירד טימ טעמּכ זיא
 זיא .רעכלעװ ,גנוטעּצַאַאּב .רעשידיי רעד ןופ קורד ןטנַאקַאּב
 ,אצ תסטז טוסו. 'לגפ) ןיַאמ-טרופקנַארפ ןיא 1769 סירַא
 רעטלע ךיוא זיא די-בתּכ רעזנוא רעּבָא .תו"א 64 'ז ,5
 ןּב, ןופ קורד רעשיאערּבעה רעטשרע רעטנָאמרעד רעד רעדײא
 ר=בתּכ רעד םגה .1217 לָאּפָאנשנַאטסנָאק "ריזנהו ךלמה
 ןויורעד רוציקּכ ּבָאה ךיא יװ ,ה"י 16 ןופ טשרע טמַאטש
 ,2 רקטא:תליגמ ןופ ץזַארּפַארַאפ רעד וצ המדקה רעד ןיא
 :םהרבַא ןופ גנוצעזרעּביא ךעטמַארגעג רעד ןגעװ ןעמ ןעק
 ,עוַארּפַארַאּפ רעד ןגעװ סָאװ ענעגייא םָאד ןגָאז יַאדסח=ןבא
 ןענייז קיטש-רוטַארעטיל עשקינייארַאּפ ריא .ןיא עדייּב יד תמחמ
 רעד :ונייהד .טנַאה רעקיּבלעז רעד טשימ ןּבירשעג קפם-ילּב
 .טּפירקמונַאמ ןרעטלע ןַא טריּפָאק טָאה רעּבײרש
 -רעּביא רעד ןיפ ךַארּפש רעד ךרוד טקיטעטשַאּב טרעװ סָאד
 ךלמה ןּב / ןשידיי םענופ טּפירקסונַאמ רעטשרע רעד .גנוצעז
 ,םע טסייה ;ה"י 14 ןופ ךָאנ ןעמַאטש טזומעג טָאה "ריזנהו
 ןטנַאקַאּב טשינ ךָאנ ַא ןופ ךמס ןפיוא ןּכירשעגנָא ןייז זומ רע
 םענופ קיטש עדייב .יד זַא .לַאניגירָא ןשיאערּבעה םענופ די-בתּכ
 =עּברַאַאּב , זע ע:ייא טעד ןופ ןעמַ;טש ןלָאז די-בתּכ רענעכנימ
 ןימ טױל ןיא ,רעדיינשנייטש רעשמ יאס יװ / ,"רעט
 .ךעלגעממוא גנוניימ

 -רמומ ןכעלרעטלעלטימ .ןטנַאקַאּב םענופ עטכישעג יד
 =עג טרעלקעגפיוא זיא טַאּפַאסָאי ןוא םַאַאלרַאּב ןגעװ קרעװ
 .?גנושרָאפסױא רעכעלגנירדנייא סטכערביל .פ ךרוד טשרע ןרָאװ
 עטכישעגסנּבעל ַא ,קרעװ שידניא ןַא זַא ,ןזיוורעד זיא'פ
 ןופ ןַאמָאר ןשיכירג ןופ דוסי רעד ןעוועג זיא ,ַאדדוּב ןופ
 ,טנכער ןעמ יװ ,ןעװעג זיא רּבחמ רעד; טַאּפַאסָאי ןוא םַאלרַאַאּב
 עיכָאיטנַא ןופ ךרַאירטַאּפ ,קשמד ןופ רערעגניי רעד סענַאהָאי
 טָאה ףָאטש ןשירַאדנעגעל ןקיזָאד םעד ייּב .441090 םֹהַאנ
 עשיריס סָאד טלטימרַאפ ךיוא ברעמ ןוא חרזמ ןשיװצ אמתפמ
 ןעמונעג ךָאנרעד ויא עיֿפרעװ רעכעלטסירק רעד ןופ .םוטנטסירק
 ןוא ,(תואחסונ עשיּבַארַא עכעלטע רעדָא עשיּבַארַא יד
 -ערּבעה עטנַאמרעד יד רעדיװ טסקַאװ ײז ןופ רענײא ןופ
 ןַאדַאפ ןעניי'ס וצ ,עגַארפ יד .? םיאדסח גנוטעּברַאַאּב עשיא

 מימ עזָארּפ עטמַארגעג  םרָאפ עׂשירַארעטיל עשילַאטנעירַא ןַא 1
 ,רעדיל עטלעטשעגניירַא

 .וווא 935 'ו (1 ימנָא 35 'ו עו) ךוּב ןיימ 2

 3 ז.116ט166/װ1) 82ז|גג/0 טמס 10522024 244װ0-
 516ז, 1897.

 4 (0066626, סזט00ז55 06 060ו50װסמ 1160 : {,

 8 402 (ק. 123)
 5 81610900861460 2190װ 6. 10601508-110:86012ח-

 61900160 (265611900211, ש (1851) ק. 89 4

 58 קעטַָאילּביב רענעכניפ רעד ןיא שידיײ-טלַא --קרעטש

 ןעגנוטעּברַאַאּב עשטייד יד ןשיװצ ןעננואיצַאּב .זיא'ס  ערעסָאװ
 םַאַאלרַאּב רעכַאּבױל םעד ןשיװצ טרפּב ןוא עדנעגעל רעד ןופ
 ןיא ןופ גנושעּברַאַאּב 'םמע ןָאפ ףלָאדור ןוא טַאּפַאסָאי ןוא
 -ייװצ רעד ןופ עיסרעװ רעשטייד-שידי רעד ןשיװצ ןוא טיז
 ןצנַאגניא ךָאנ ,טסואדַאּב זיא רימ לפי ףיוא ,זיא ,טייז רע
 .ןרָאװעג טרירַאּב טשינ

1 

 רעשטייד-שידיי רעד ןופ גנוטײדַאּב עשירָאטסיהרַארעטיל יד
 טיהע:םיוא ךיז טָאה ָאד סָאװ ,םעד ןיא טגיל גנוטעּבדַאַאּכ
 -רַאּב ןופ ןַאמָאר םענופ עיפרעװ עכעלטסירק-טשינ ַא
 -רוא רעד זיּב קירוצ ריפ ַא טיג סָאװ ,טַאּפַאסָאי ןוא םַאַאל
 :ףעּביא יד .עדנעגעל-שינערעקַאּב רעשידניא רעד ןופ םרָאפ
 סָאװ ,לַאניגירַא ןשיאערּבעה םענופ גנוטעּברַאַאּב רעדָא גנוצע
 -כַא ןַא רעייז זיא ,די:בתּכ רעזנוא ןיא םיהע:פיוא ךיז טָאה
 טרעװ עזָארּפ-ּפַארג עשטייד?שידיי יד .וטפיוא רעקידרעוװפגנוט
 טימ רעּביא יז טיג םנײארַאפ ןוא ,יירפ ןוא טכייל טלדנַאהַאּב
 ןעמ .סעמַאקַאמ עשיאערּבעה יד ןופ ןעניז םעד טייקנייפ םיורג
 ןרעוש סיַאדסה טָאה רע זַא ,רעטכיד םעד חבש ַא ןגָאז געמ
 :כעלקילג רעד ןיא ןסָאגעגנירַא רעטקַארַאכליטס ןוא :ךַאדּפש
 ןקידרסומ םעד רע טָאה םעד ךרוד .םערופ רעשטייד-שידיי רעטכ
 .ןענעייל םענעגנָא תמא ןַא רַאפ טכַאמעג ןַאמָאר

 טעד ןפ קישש רעסערג ַא ךיא גנערּב עּבָארּפ םלַא
 "טכַאנ 1001, ןופ רעד טצונַאּב זיא'פ ןכלעו ןיא ,רעש ןמ6
 -יּב סריזעװ ןייז ןוא םנַאטליפ םעד ןופ ויטָאמ רעטנַאקַאּב
 : .* גנורעדנַאװ . רעקיטכַאנ

 -רעּפ .ו"א 260,138 'ז רעפ ײפ פ = ח"א ס 19 טַאלּב

 ..ו"א 6103 'פ ,שיד

 |טכיוז רפ טוה אגניד ןייא ןמ ואוו אֹוויִרט .קוטש גיי שד
 .אטצילו איריוִד ןייא ךיריוד רעד ךאב ןייא זא טזעו

 'רדניואװ ךימ טמינ ןיונ ךרּפש .קינױק .אגנוי רעד
 'רדנוזיכ ןגיולק 'נוא ןזייװ .ןנימלעז איד םיודאוו
 ןגייצרא 'טייהציװ רעד םײהג ןיא ןעמ
 ,ןגײנ טנגױפ ריא וצ ץרעה ריא ןייז יז שד

 יקיד שילא 'נוא לו שילא 5
 'קיראטש טיהרוט רעד ןופ ןשזיול איז שד
 | ןגנאפינ טימ רעװ אגנאל אז ךוד רע אד
 יוש רפ ךומ ךיא שװ טרווטנא ךילטסייג רעד
 ןוליג שע איז ןוה ןאיוצ רעד שניײא ךיריוד

 יםמירג ןייד 'נוא ןרואצ ןייד טכירופיג ןפאה איז טשריא שד 0
 'םיא טקנעה רפ לו וצ איז םוה טנגוי רעד ןיא רדוא
 'טיטראציג 'נוא טכוליג ןיא ןבאה ןוא
 'טשראה רא ליװ טױמ ןיא רע שד

 עטיוו 'ליפ 'רוטס 'לרפ ןּכירשעגרעּביא טָאה ןטסקעמ יד 6
 ,ףליהמימ רעכעלדניירפ ריא רַאפ ּפָא ָאד קנַאד ךיא רעכלעװ ,ןיוועל

 7 ץז. 2161116 תםוסוועמפסמ 6065 660150װ68

 1011161211619 111, 1602216 1843. .-- 2. 26164156װ, 267
 1 0406 122ז18גת (810/. 465 1:16ז. /6ו6ותּב זת 1926

 80 260, 1ט1מ268 1913).
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 'רעמ טינ ףוארטש ןייק אמיא ןא ףילאה ןוא
 'רעל 'נוא אשיהשיװ ךונ םפױנ רפ ךונ
 'ןדנומיג ןדרואװ רנײא רעֶװ ןיזג טכױמ ךוד
 ױדנואוורטנוא ךיז טעה .נוא טנואזיג טעה אבייל ןייז רעד
 'ןהעמש ר וצ אזיוּב שד 'נוא ןפוארטש וצ ןיא
 ןהעשיּב טשיא רעמ זא ןפלוהיג ןדרואו םיא רעװ טכילליז
 יןגאמ שגיניוק שנייא אייּב שלומ רופ
 'ןנארט רמ טינ ליװ טױמ ןייז קילשרמ ןייא טלואו אמעד
 'ףוארמש ןיא ןא טגיל 'נוא אפייל ןייז טנואװ ינוא
 | ףואלש טייה גערט רנייז רדניומ שראו גיניוק רעד שיב
 || !שד שװ יװ 'נוא :ךרפש קינױק אגנוי רעד
 שװ שע ,רעה :ךרפש ךילטסיג 'רעד
 'אזירפ ןמ אכאג קינױק םנייא 'ןטייצ ןניא וצ
 'אזייװ 'נוא גיולק גידנעטש ריפ רעװ רע איװ
 'טלואװ ןבכ יה שד ןמ ואװ ןכאז ןלא ןיא
 'טלג 'נוא רבליז טיוג טניד אבא רע ןעד
 .ןרואביג ןא שװ ןיא 'נוא ןטיז דנאל עד ךונ
 ןריול רפ רע שװ ןביואליגנוא ןעד ןיא טשריִהְרא .רע שװ
 טניוק טייהשיװ םעד קילאשראמ ןייא םה רעד
 טניומ םנייז ןיא םיא גל ירעל ישיוז ריא
 טעטש ןצרעה טימ אכיל איז טה רע
 אטעט רע שװ אינ ריא שאנ רפ רע
 טלעה רפ אייל רנייק אינ גיניוק רעד םיא רפ
 טלעו אינ םיא רע ןעיורט ןא ןכאז ןלא ןיא ןעװ
 פוז ןיוט ןלעזג םנייז טימ לעזג ןייא 4 םיא טימ טייר רע
 ליאװ גיטכעמ אז שגיניוק שעד שװ רע
 ןגירוז ןופ 'נוא טכירופ .ןופ .ןיילא ןעד
 ןגרּב רפ םיא רופ טייהשיװ איד קילשראמ ןעד רֶע טליה
 .ןקנערג טינ םיא רע טשרואט ץיונ ריא
 .ןקנערק ןבעל ןייז םיא אדריו שע טכירופ רע
 ןגוצרא ףוא שװ קינױק רעד ןעװ
 ןנוליג . ןביולי ג שעד טנואוינ טה רע
 ןבארגיג ץרעה ןיז ןיא שװ רעד
 ןבאה טליוז שיהרואװ ןייא שע אכוא שילא
 גאמ ליו 'נוא מײצ ליו טרעװ שד
 גאל גיניוק רעד שד ךז קילשראמ רעד ןעװ
 ןגינ ט ם'גפא ןעד לע ןאינק ןניז ףוא
 וצרד טשיומ 'נוא רעז טכיורטיב שש רע
 ןגורו טור אדניורו ןייז טראו קילשרמ רעד
 ןגואו טליוז רדוא ששריוט רע אבוא
 ןגאז רטניוא ףוארטש טימ שד קינױק םעד
 ןנארט רּפ וצ ריוש רג אמיא רעװ שע ןעוװ
 ןֿביילג רימ שד טכומ 'נוא
 :ןדינש אבא טױמ 'נוא ץרעה םיא טלואװ םע
 ןימיג ילא םיא ןטייר טנױרו ןיז
 ,ןייטש ןייא שילא גיווש רע שר אבל םנייז .אייב
 / טױה ןיא טליה ךיז רע שד ןכילמייה רדוא רוכנפוא
 .שיומ ןייז ןביורטיב .טליז טינ אדיר רעד טימ רע שד
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 טמיוק ןא ןרואצ ןיא אז ןעװ
 ,טמיור רפ םיא רופ טאטשיכ טצכינ רג
 רנייא ןטשביל ןטשכיוה רנייז וטשרעװ 'נוא
 רנילק ןיא שילא ךיילג םיא וטששליג אז
 גורט םיומניוא ךונ אװיִר גיניוק ןייק
 ,גױלש רא רהוא טטיױט ןיא ןמ ואװ
 מיל רדנא לואו טניפ רע ןעװ
 .טױנ טטכא שר רע שר ןכעג אדיורו םיא יד
 ן! ןשול טינ ךיד וטלװ שגינייק שעד טפאשטניורו ףוא
 .ןשוו ריק ןיא ןשיננ טצכינ ןרואצ םנייא ןיא טשכיומ וד ןעװ
 ןכערּפש ןזייו .איד
 ;טײצ יד 'נוא רִיַמ שד 'נוא נוק ןייא טשיא שד
 . טנאוויג םנייא טכיילג ןּביױאליג ןמפיוק שד :טכירפש דהנַא ןייא
 לאדנאש איד םיא ןמ טכיז אז ץריוק שע טשיא
 / אגנאל וצ שוצע שע טשיא
 .אגנאג םנייז ןיא רביוראד רע שליכיורטש .אז
 ךייר שגיניוק שעד יביל :ךיורּפש

 .ךיילג .טנואוויג .םנייא
 ,ץרױק טשיא שע ןעװ
 ןקעדּב טינ שע גמ אדנאש ןייז
 ,אגנאל שע טשיא
 אגנאג םנייא .ןיא
 ןקעטש רפ וטשריװ ןיראד אשיוּפ ןייז

 טגיוצרא טמאשביל ריד רע רעמ יא םיוראד
 טיגיג םיא אייז 'נוא םיא טוב ריִא רעמ רד שעד
 טכאמ רנייד םינ ךיד אביג רביוא .ינוא
 ;טכא טינ ׁשֹע רע שד טשכעריג וד שד
 ןביואליג םיזיוב ןיא שװ רעד ,קינױק רעד ןעװ

 ןּביואר 'נוא טכערניױא לא ךונאד רע טשאה אז
 ןגניד ןניז ןלא גיֿשיז שװ ןוא
 ןגנירב רופ טליוז שד ןמ איװ רוויביג ןוא טכיוצ
 טרעו .'נוא לידיַא םה קינױק רעד .איד אד
 אדרעביג םנייז םלא טימ רע שװ גיטרעו טכער
 ןמהאברא טימ איז שליה 'נוא טול ןיײז טביל רע
 ןמרא םעד ןכײלג שעד ,טואטש םנייז ר ןכייה .םעד
 ןגואלעג שד טרעו ןוא טייהרו טהענ רע
 ןגירובזרפ} שד א ראנ ןפוא
 ךאשיב שד טכאנ רנײא אד
 ךארב םיא ףוא ףולש שגיניוק שעד
 :שיױג קלשרמ םעד וצ ךרפש רע
 טיומ ןימ ךווא ןוז ןיימ טביורמיב ךימ
 רעה 'נוא ןיה טאטש איד ןגנאגרא ריװ שד
 רעמ גז ןמ שװ ןמענ רפ ןכילמייה 'נוא
 ןטלאה טכאנ איד ךיז יװ 'נוא
 ןמלא איד ךווא ןוא ןגנוי איד
 ןבירמ איז שכעל שװ 'נוא
 .ןביײװ ןריא םימ רמאק ןריא ןיא
 מייצ רעד ןא אדייב איז ןגניג אד

 .טניל טייהרואוו ןייק ןאוורט ןאיירד ןא :
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 ;טײװ איד 'נוא אגנעל יד טאטש איר 1נס
 טנאניג טאטש אטשימ יד שוו יד אשאג ןייא ןיא איז ןמואק אד
 טנאז ןמ רדיא רד ןעװ
 אביוארג יד ןיא טשיוש ןמ טייקרביוזנוא ילא 'נוא טשימ ילא
 ;אביוה ןפיוה שורנ ןײא אד .ךיז שיכ

 ןהונ ןדניוגיּב ןפיוה םעד איז זא 5
 ןהוזרא אמאלו ןייא .אד איז .אדלאב לו
 .ןליז ןקניופ 'נוא .ןייש אבאג איד
 ליװ ןהעז ךיא :ךרפש קינױק רעד
 רעיױפ שילא טנערב טשימ רעד םיוראוו

 ;ריוהיג 'נוא רדוא רייוהיג שע טשיא רהיו 190
 שכ רופ 'נוא ןיה ןגניג איז
 שװ אינש רעד אד ןמאק איז
 אגניג םעד ןיא ךואל ןיײא איװ ןהוז איז
 אגניפ ןא יליוה ןייא רטניה אד ראד

 אביש  ןייא .'נוא  ןילקנעפ ןייא .ןיראד 135
 אביװ ןיײא 'נוא ןמ ןייא טכאמיג טה איד
 ; ןמוניג יזיוהיג יריא איז ןטאה ןיראד
 ןמיוארט ישיוז יגינעמ קינױק רעד שרוה אד
 שורג ידיורו 'גוא .אקנאזיג ישיוז

 .שוניג טייצכוה ןיײא העװ שע אבוא ןא 0
 ןקיור וצ ןיה ךיז ןאגמ קינױק רעד.

 ןקיוג ןיהניא ןיה ךול שד ךיריוד !נוא
 טלאששיג 'נוא שװ רעד ןאמ ןניײא ןהוז יז
 טלאו גינעמ לו רע שװ ךילשיוש

 ןצעלב רמיול ןרואו .טנוויג .ןייז 5
 ,ןצעו 'נוא ןצעלכ לישייא . ןופ טכאמיג
 .ןועליג טה טשימ םעד שיוא רע יד
 ןזעק טימ 'נוא טארב ןקיוה טימ טכירג שװ אשימ ריא
 ןשע וצ טגילפפ רכילשייג ןייא שילא

 ןשעלו ןייא איז ןטה וצרד 'נוא 90
 ןוטש אמיא אייּב איז ןהוז יז ,ןייװ טימ
 ןודינ ןקיוב 'נוא .ןפיפ יז ןבירט ןדנעה ןריא טימ
 קנאזיג ןלא 'נוא .לייפש ןטיז
 ;אקנאדיג שטנ טימ 'נוא אבול שטנ טימ

 ליו רכילשעה ךונ שװ אביי ןייז 5
 ;ליִצ ןא ןשומ רביוא |טליּפש| רע רעד טיִמ
 אדיורו לו ןירט 'נוא ןקניורט 'נוא ןשוא איז
 אדיוא גירעּברעה רעד ןיא יליוה רעד ןיא 'נוא
 ןגניורפש ינוא ןטצנאט איז

 ןגניוז .ןכילג אייווצ איד 0
 ןוירפ אבול רדנא שעד םכילגיא
 ןזייװ רלא הטשיימ ןא ןטפיור יז
 טייצ רעד ןיא קינױק ןייא רעד רלא רעה ןייא
 ;טײרטש םעד ןיא ןדלעה רעדלא אדלעה יא

 ייאיורו ןייא שגיניוק רעד לא רדיװ איז טמיור רע 5
 יואמ ןאיימ ןייא ןעד רשיוז
 ןיװ טימ 'פפואק ןעד ריא טואב רע

 ; ןיז ןשיוז וצראד 'נוא
 :ךיורפש ןעד אי ףוא ךרפש רע

 שיורג שטג רעד 160

 שיומ ןפרעוורא רמיונ
 ןבארגיג טשיא ץירעה ןימ ןיא איד ןביל רעד
 ךיואב יא ןיא טינ 'נוא
 ןוש רימ טכיילג איז

 ןומ 'נוא ןױז רעד 65
 זירפ איז שוה ןווראו לא רביוא
 .אכיוו ךיא טפאש .אכיל ריא

 :טכוצ טימ םיא טרוומנא אוודו יד
 טכיורו רלידיא וטשייז טנגעזג

 ןוש רימ .טשיב .וד גדס,
 שיוז טנייז טהואוו .ןייד
 .שירג הדיװ ךיד ךיא ןצרעה ןצנאג ןופ
 :רדיװ ןיה ךיורפש

 אכ"לג ךיא אפייל ןיימ
 הייר טנניוט רלא וצ

 ןטלעשיג טנמינ גמ איד אשיוו ןצטפעל ןייד 18
 ןזיולרא לז טג
 ןזיוּב םילא  ןופ
 אפייל אמניימ טימ
 .ןטלעג רפ :מ ץאש ןַײק ןעװ

 טייז 'נוא אגנאז ךילגיא וזלא 160
 שייקידריװ 'נוא אבואל ןרדנא שעד
 ןזיירפיג טכומ רדנא שד שנײא איו ןךיורפש ןוש טימ 'נוא
 ןזייװ ןלא ןיא ןקרעװ טימ 'נוא ןטרואו טימ
 ןגעלפפ רדננא םימ ןכילג אייוצ שילא

 ןגעז רשיוז 'נוא שיורג רשיוז 5
 ןשעג רפ אינ טהואו אייל רנייק
 .ןשעמיג 'נוא שיו אּכיל 'נוא אדיורו ריא
 רג ןרדנואוו דפ שעד ךיז טלואוו קילשרמ רעד 'נוא גיניוק רעד
 ראוויג ןדיורו ןאייווצ רעד איז ןמואנ ךילגקורשרא
 ןהוז וצ ןיא איז רעמ ריא
 .ןהופפנא .איז ןדרואװ רדנואו רשיורג יא
 * :ךארפש קילאשרמ םעד וצ גיניוק רעד
 ךאוג ןעמ אינ ךיא .אדיורו רשורג
 אינ ןמױל ןופ ךיא ךאויג טפאשלעזג רשיוז ךונ
 .איהלא ןאייווצ ןעד ןופ ןהעז ריװ ןעד
 םאנ רפ רדנואװ שגיניוק שעד קילשרמ רעד שילא
 םאק ןק ןטכעדניא וצ אד 'נוא

 טניױמ ןנייז ןענּפוא קילשרמ רעד טראו אד
 אדניוטש איד איה טשיא ןג :טכואדיג רע ןעוו

 ןקעלפנא גמ טניומ ןיימ םיא ךיא שד 00
 ןקעורא ףולש ןייז 'נוא ץרעה ןייז ךיא שד
 טריה |? ןאדניל לייװ רעד אייב זא

 .טרעליג הע שיּב ןטיוטיב טימ
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95 - 



 ןיא שידײ:טלַא--קרעטש .װ 63

 װ

 "נימ רעד ןופ 358 6006. הסטז תוסח. די-כתּכ רעד
 ןענעכערוצ ףרַאד ןעמ ןכלעװ ,קעטָאילּביּב רעשיכולמ רענעכ
 ה"י 18 ןיא ךָאנ אמתסמ -- ַא ךיז ןיא טלַאה ,ה"י 16 םוצ
 -קַאדיד םענופ גנוצעורעּביא עשטייד-שידיי .-- ענעמוקעגפיוא
 .רּבדנפ ילשמ ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאּב זיא סָאװ ,קרעװ ןשיט
 (אליליק ַא ליל ַאק לּפעק ערעטלע סָאר יז טגָאהמ די-בתּכ ןיא
 םענופ קורד רעשידײ ַא זַא ,ךי טכו'ס .ַאנמיד ןוא
 -נײטש טָאה סלַאּפנדעי ,טריטסיסקע טשינ לָאמניײק טָאה קרעװ
 ךיוא ןוא ,טנָאמרעד טשינ םיא ילדָאּב 'טַאק ןיא רעד ײנש
 26תוז2/ט18 1. וטווס-) טנעמעלּפוס ןקירעהעגוצ ןיא טשינ

 טשינרָאג ךיא ּבָאה ךיוא  .((חסאפשספסמ 20) 1804 484
 ס8ג/08טס ס/ וס 115  ןיא ןרענדעצ יײּב טשינ ןענופעג
 ,(1867 ןָאדנָאל) טזסוש םססעפ זמ {װס 1.וסז. 01 וחס םזוו !ווי

 021. סז ןוס הטסטנסש רעייז ןיא אסטס2ט6ז-ס0סש|6ץ ייּב טשינ

 אות. ום {הס 8061 {ג0ז 206 ֹומ {װ6 6006986 11טז סו

 .1906 1ז ,1886 1 דרָאפפקָא (0אוסז6
 ןוא .ַאלילַאק לגיּפשנטנשריפ םענופ עטכישעג רעד וצ

 ןגָאז ךיא לעװ ,? טלדנַאהַאּב טָאה רעדיײנשנייטש סָאװ ,ַאנמיד
 :רעירפ טרָאװ ַא

 1240156112140114,: קרעוו ןיײז ןיא טָאה ייפנעּב .הט

 5 םטסטסז !מסופסחס; ?ג0ס/ת, !/גזסהסמ טמס 124ה!טתססח

 םעד ןויורעד טלוּב (1899 11 ןוא 1 גיצפיל) ,ט 5  ש-
 רַאלּפמעזקע ןקידריװקרעמ ןקיזָאד םעד ןופ דוסי ןשידניא
 ןיא ןרָאװעג םסרופמ זיא קרעװ סָאד .רוטַארעטיל-ךסומ רעד ןופ

 ןעגנַאגעגכרור זיא'ס יװ םעדכָאנ ,רעטלעלטימ ןיא דנַאלשטײד
 :ַארעטיל עשיאערּבעה ןוא עשיּכַא-ַא ,עשיסרעפ ,עשיריס יד
 ןופ גנוצעזרעביא רעשינײטַאל דעטכעלש רעײז ַא ךרוד ןרוט

 -ַאל עקיָאד יד .ה" 13 ףיס ןופ טפקעט ןשיאערּכעה ַא
 רעטײוװ זיא ?ַאוּפַאק ןופ םענַאהָאי ןופ גנוצעזרעּביא עשינייט
 א ה 1 ס ח 1 גט 5 ךרוד שטייד ףיוא ןרָאװע ג טצעזעגרעּביא
 *ניא רעטקערד רעד טױל אמתסמ טסװ ?1סזס
 *רעּכע ףַארג ןטדימערעטניארַאּפ שירַארעטיל םענופ ויטַאיצ
 ַאלילַאק, לּפעק ערעלוּפָאּפ סָאד .גרעּבמעטריװ ןופ דרַאה

 1 1הססז טטסט6ז5662טמ86ח 065 21:416121165, 8 575

 ןס- :(| 86ז6מ'ס טז ) רוּכנַארעד ךרוד ןּבענעגסױרַא 2

 הגמתופ 46 (:גקט2 12160 סזוטחו 1246 !1טתובתג6 5 ןכ8-

 1800186 גמוטסזטוװ פגקוסתֹו!טחג (810/ 66 146016 5

 1120165 210065. 5016ח065 02!2000ו0טס9 66 1068

1,480 2211 1887( : 
 'לגפ (החי 13 ןופ טפלעה ?) ַאּפַאק ןופ 'הָאי דמושמ םעד ןגעוו

 .ווחא 044 יז ,268 ,םוטווסקז טתוטסממ6

 225 סג 06? 861- :רנַאללָאה .ה ךרוד ןּבענעגסױרַא 3

 5קו616 46/ 68//2 3061968 (8:0/. 065 1116ז. ש6ז61תפ 10 51044-

 טסת!סע'פ :(62064646) עקעדעג ךױא 'לגפ ;(24 ן.ש/ 0
 יטשעג) ערָאפּפ ןָאפ םוינָאטנַא ןגעוו -- (01624 ט. 00010601 |, 681 14

 2? 51ז 460 :ךױרמש תוכיראּב ןּבירשעג טָאה (1480 םורַא

 11212818//מ 1ע16סװוו8 ֹומ !הזסת 1166ז2ז!פסװסמ 136216ה09684
 ך'גטומפסח 1883, 5. 20 1 ש הזו. 118

 64 קעטַאילּביּב רענעכנימ רעד

 גנוטעּברַאַאּב רעשירופ רעטלַא רעד ןופ ךיז םמענ "ַאנמיד ןוא
 -ַאש יײװצ יד ױזַא ךיז ןפור ןטרָאד .ףָאטש ןשידניא םענופ
 ןנעװ לשמ םעניא סעלָאר:טּפױה יד ןליּפש עכלעו .,ןלַאק
 םייּב ךיז טניפעג םָאװ ,ּבײל םעד ןוא ַאּפסענעס סקָא םעד
 ,ןפָאטש-לּנַאפ עּפש עתמא ןַא טגנערּב קרעװ סָאד .ּבײהנָא
 :יצנייא רעד .?מער :נע ץ ַאג ַא ןא סערּפעגנירַא ןענייז סָאװ
 -יק םעד ןשיװצ ךערּפשעג ַא זיא למער םענופ ויטָאמ רעק
 .0ח ביני וע רַאּבעזד ןנעס םכח םעד ןוא (ש יליזיד) סעלסיד גינ

 ןעמ ףרַאד ,רי:בתּכ ןשטייד:שידי םעד ןופ רעּביירש רעד
 ןופ ןקוהד עטפטלע יד ןופ םענײא טצוטַאּב טָאה ,ןענעכער
 16 ּבײהנָא רעדָא 15 ףוכ ןופ גנושעּציַאַאּב רעשטייד רעד
 -עג ךױא ןָאקס רָאנ .ה"א 192 'ז ,דנַאללָאה 'לגפ ,ה"י
 ןַא ףיוא טריזַאּב טסקעט רעשטייד:שידיי רעד זַא ,ןייז טלָאמ
 יר רעדײא גנוצעזרעּביא רעשטייד רעד ןופ עיזנעצער רעדנַא
 עטסטלע יד ןוא ןדי-בתּכ יד ןיא טיהענּפָא ךיז ןּכָאה סָאװ
 עכלעװ ,גנוצעזרעּביא עשטייד סערָאפפ ןָאפ םוינָאטנַא .ןקורד
 דלַאּב רָאג ןיוש אמתפמ זיא ,1470 םורַא ךרעּב ןלַאפעג ףרַאד
 ןעװ ,םלַאפנדעי .תואחפונ ענעריײשרַאפ ןיא טיײרּפשרַאפ ןעוועג
 םָאװ ,טפקעט ןטסטלע ןטימ רי:בתּכ רעזנוא ןכײלגרַאפ רימ
 / ןוא טרָא ןָא קורד ַא , ס) טקורדענּפָא טָאה דנַאללָאה
 ןעעז ,,440 םורַא ךַארוא ןיא ןענַאטשטנַא אמּתממ ;רָאי
 ןכלעװ ןופ לַאניגירָא רעד ןייז טנעקעג טינ טָאה סָאד זַא ,רימ
 .ןּבירשעגרעּביא זיִא טסקעט רעשטייד-שידיי רעד

 - גנונימ ַא טגָאזעגסױרַא וּתעשּב טָאה רעדיײנשנייטש
 -עפש ןוא 399 'מונ "םואעּפַארעפ, ןיא ןציטָאנ עצרוק יד ןיא
 -בתּכ רעד זַא - 358 'מונ גָאלַאטַאק רענעכנימ ןיא רעט
 ןשטייד םענופ עיצּפירקסנַארט עטושּפ ַא יװ רעמ טינ זיא די
 -אערּנעה טימ 21:661סזוט;מ 1126 הטזז 6

 ..טיקרעכיז ַאזַא טימ ןגָאז טינ ןעמ רָאט םנױזַא .תויתוא עש
 *עג ַא ךרוד ןלעטשטפעפ טפרַאדעג טשרע ןעמ טלָאװ רעירפ
 -נעצער ענעדײשרַאפ יד ןופ עכלעװ ,גנושרָאפסױא רעיונ
 לָאו 'םוירָאטקעריד, ןופ גנוצעזרעּביא רעשטייד רעד ןופ סעיז
 ,םיױא שוײװ ,טָאה רעדײנשנייטש .ןּבירשעגרעביא טושּפ ןייז ָאד
 ןיא קעטָאילּביּב-הכולמ רעד ןופ רַאלּפמעזקע םעד ןעזעג רָאנ
 ןיא ךיז טלדנַאדס יצ ,זיא ענַארפ עקידרעטיװ ַא .ןילרעּב
 טסקעט ןשטיידרעייא ןַא ןגעװ רָאנ תמאּב די-בתּכ רעזנוא
 םענ לײװהעד .תויתוא עשיאערּבעה טימ "םוירָאטקעריד, םענופ
 -ךרדּב זיִא ליטפ רעד זַא ,ןגָאז וצ רעטנוא רָאנ ךיז ְךיִא
 רעד ןופ עגַא-ּפ יד .טשרעדנַאעג קינַײװ ךרע-יפל עקַאט ללּכ

 דת 86מו6ץ, 22ת!90021201/2 :לּכ.םדוק 'לנפ רעטייװ 4
 רעשיריס (810461) םיללעקיּב וצ ריפנײרַא םעד וצרעד ןוא (ןּביוא עז)

 :(1876 גיצּפייל) 16211120 ונ. 10/ז0ח22 ןופ עּכַאנסױא

 ,שססז 616 2116 6615006... {1967561- לקיטרַא ם"ייפנעּב

 ?טמ9 טסמ 16211248 ט. !זגמג (000068/. ט. 0006646 1 0
 ק. 138 4)
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 ןיא שידײמלַא--קרעטש .װ 5

 יצ טשר;פ!;ג:יא יונעג ךָאנ ףרַאדַאּב םרָאפ רעשיטקעלַאיד
 .ןרעוװ

 ןיאו טגיל טסקעט רעזנוא ןופ טיטַאּב רעשירָאטסיה רעד
 טּפעשעג זיא רע ןענַאװ ןופ ןטסקעט יד ןוא רע סָאװ ,טקַאּפ םעד
 עשיניטַאל סָאר ,סע טסיײה ,עיניל ףעטצעל רער .ןיא) ןרָאװעג
 =נעּב טױל ןענייז (רוקמ רעשיאערּכעה .ןייז ןוא "םוירָאטקעריד
 םעד ןופ חסונ ןטסטלע םענופ תורע יד ןעגנושרָאפױא סײפ
 -לֹּכףֹוכ ןענײז עלַא ײז םידָאװ ..קרעװ ןשיטקַאדיד ןקיזָאה
 ףוא ,גנוצעורעּביא רעשיּבַאר ַא רעד ףיוא טיוּבעגפױא ףוּפ
 טזָאלרָאװרַאפ רעשעּפש זיא יז םיה ,ןקוק ףרַאד ןעמ רעכלעװ
 ןטסטלע םענופ רעײטשרָאפ ןעיירטעג .ַא ףיוא  יװ ,ןרָאװעג
 ,יימנעּב ילנפ ,ןגָאמרַאפ רימ סָאװ ,טלַאטשעג ןשידניא
 .ן"א 8 יז ,3 8 1 אמוג טרָאד

 טָאלּב ,די:בתּכ םענופ קיטש .ַא םרוק רימ ןעגנערּב ָאד
 ןיא  .לַאניגיִרָא ןיא .(ו"א 59 'ז ,רנַאללָאה = וויא 449
 .דניירפ ןקיטפַאהקלַאש ןטימ לשמ םָאֹר רעירפ טײג די-בתּכ

 דנַאללָאה =9 וװו"א ס 24 טַאלּב ןופ קיטש ַא טייג רעטייוו
 : .(ו"א
 רו וד שד טנויג ליפש איכ שד ריד ךיא בה טציא

 ןטראו ןאיורמ ןוא ,ןשלו ריופ טנמינ ךיז ןעד טשידנטש
 ךריוד אד ןציז ףיור אד ןבלג ןעװטיע שומ רע ,ןק ןרויב
 ךריוד מיל רעד טשיא ולא ךיילנ ;טרִיװ ןגארטיב ץרעה ןייז
 שיװ ןעד .טיבלג ריד טוה 'נוא ןדראו ןנורטיב טראװ ןַיד
 ןדרעװ טּכיורטב רדא טשיומיג יז יַא טניז םוג רשװ יד שד
 רזיוכ רדא רגידינ ןייק ליײװ יד םונ ןליוג יד ךוֹוא טניז וזלא
 ךיא םיד טלעװ רעד ןיא טכינ שייװ 'נוא ;םנאװ ןיא רדנוא
 םריא שיוא טפינ רעד טלטשיג רנייא ןעד ןיוק ןכיילגיג ךיד
 רא געװ לא טּפשליזג רנייד ךיא יב םוראד ,טפפורט ידנצמ
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 איורט ןוא רעד טפשליזיג + ןויװ יד ןכדפש שע ןעד ; ןקחש
 רבא ; ןדניורפ ןטשענ ןרוכיג ןא ןיד ןיא .ךווא ןהילו וצ אייז
 טיײקיטכערג יר ןכה ביל 'נוא טניז טיומיג שלידיִא יד ןיד אייּב
 אנונאוו אייב רעד ךיד רוב 'נוא ; ןדייש רמיונ ךיד וטלוז ןיד ןופ
 ךונ ,איז שישאר זײװ ךאי רע בוא 'נוא ןאיורט ןוא שיד
 ןיפ טינ ךַײװ 'נוא ןקיוט ןאיורטיג ןוא ןנייז ריופ ךיד טוה
 טינ ריד רֶע בוא 'נוא ,ןטכעריג 'נוא .ןלדיִא רעד טפשליזיג)
 ןיא וד שד ןגיונב םיא ןופ ךיד לז אז ,ןק ןפשיג ץונ לו
 םיודאד ; ןהילו ןשלו 'נוא ןגיפיוא ןיד ןופ רכא ; טשײװ םורפ
 רנײד ןופ ןרדיװ ךימ ןוא ןהילו ריִד ןופ ךיליּב ךיא .לוז

 ךיא ;ןדניפ שישוו טכינ טשיא ןיא רה אד ןִד טפשליזג !

 :ךרפש ןמפק רעד ןיא ראָד ליבנ רנייא ןכײלג לאוו ךיד ומ
 ליגופ יד שד ךילגױמ טשיא ,ןזיא ןְשע שומ ךירטרע שד
 שע :אליליק טיגז ?שד שװ איו :אנמיד ךרפש ; ןגרט ןיה דניק
 טנופּפ טרדנוה ץש ןמפק רדנא רדנוא יטיה רעד ןמפק ןייא שוז
 טטש רנייא/ ןיא שיוה שטריו שיניײא .ןיא רע טייל יד שנזַײא
 ברעוויג םנייז ךונ טנל רדנא ןייא . ןיא רע רופ 'נוא ןשלהב וצ
 ןופ דע טרדרופ אד םק רדיװ ףה ןראי ךונ רע אד !נוא
 שד טה ךיא ראו רו :רֶפִׁש טריװ רעד ; ןזיא ןייז םזיד
 ןבה שמלעז אד טצוג זיוה .שינימ ליקניו .ןייא . ןיא . ןזייא

 6 קעטָאילּביּב רענעכנימ רעד

 ןהױג ןמ טוה ינ :ןמפק רעד ךרפש ;ןשעג זייומ .יד שע
 ינוא שיורטש ןײא ןוא ,שע ןוײא שד ,אייז ריט ןייא שד
 ןיילא טכינ ריופ שלא שד יצעש רבא .זייומ יד שע ןשע יה
 ןופ טקידעשנ ןא וד שד טוה טױהיכ ריא ריוּפ ךיד אז
 ןטראוו שנמפק שיד ןופ ארפ שװ טריװ ףעד ;טשיב ןמוק ןיא
 םיד שייא ןמפק רעד אד 'נוא ןשע וצ םיא אייב ןיא דול 'נוא
 ,טכומ ןלעטש ןוז ןייז טריװ םיד רע איװ רע טכודיג ,םק זיוה
 םיד 'נוא שװ בכנק ראגנוי רנּפשיג לאו ןייא לומ וצ רעד
 טליה אד ,לטשינ ןיד םיא רֶע אד 'נא ;ביל טשו טריװ
 םק 'נוא זױה שטריװ שינייז .שנרדנא שינייא ןיא ןיד רע
 רעד םיא וצ ךרפש אד ;זױה שינמ שיד ןיא רדיװ ךונ רה אד
 ךיא בה ןיד ,ןהיזיג ןוז ןאגנוי ןניימ .טנגינ ריא טנבה :טהיוו
 ןרדרופ שיד : ןמפק רעד שרווטנא ; ןרזלרו גט ןטירד ןיד .ןונ
 ןיא טנצ רעד ,זױה םניד אב לינפ ןנײא ךיא ךז שינט
 שײװ ,טינ רדא אז ןזעװיג ןוז ןײד שד רנא בוא ;טניק
 רמיול טימ רע איירש טרוה רא טדיװ רעד שד אד ;טינ ךיא
 יג יא ריא דנוה :ןדניטש םיוא .ןיד וצ ךרפש 'נוא .םיטש
 טרװטנא ןמפק רעד ?ןריופ קעװ יה רדניק ליגיופ שד טריוה
 ,ןשע ןוייא טנופפ טרדנוה זומ שד ךירשרע וד :ךרפש 'נוא
 אר 'נוא ;ןנתט ןיה טניק ןייז ליגיופ .שד  ןכילגיומ טשיא
 שװ טריפ רּבױא רע שד רע טקרימ טרוה טריװ רעד שיד
 רע שד םיא ךאי רו 'נוא ,ןטכומ ןפלעה טינ טשיל ןייז םא ינוא
 בינ :ךרּפש 'נוא טיִה ןופ רו ןוא טפק רו ןזייא ךליוז םיא
 .ןלציב' ןויא ןַײד ריד ךיא ליװ אז ןוז ןיימ ךימ
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 ם 54 טַאלּב ןופ קימש ַא רימ ןּכיג .רעטייוו .6--4 20 םַאלּב ןעייג ָאדָו
 ן.וויא 62 דנַאללָאה == װא

 ןביל שיד לשיּפק רדנא שד דנע ןײא טוה איה 1
 טכיה 'נוא ,ריינ 'נוא ןגירטב ןופ טשיא 'נוא ןשקוא ,'נוא
 טומיג רעד ןופ טשיא 'נוא לטיּפק טירד שד ןא ךונ ןיה ןונ
 רעד םיִד ןופ טשיא 'נוא דרװ טגורפ רא חע איװ 'נוא .אנמיד
 ששיל וצ םיד שװ 'נוא טכיוז ןדש ןרדנא שיניײא טימ ץונ ןייז
 .טדיװ טיטכא רא םיוראד טג ןיפ

 רשלו ןופ ןיטשנא שײקיטדעװ דדיו 'נוא .רמוק רכילנייּפ
 שיליזיד ךרפש ,ךיא בה שד ;טראו רטכוד הא שינגירטכ
 רעד ןיא ןמונ רו לאו ,ןוײװ .םנייז רביניז וצ קניוק רעד
 בשניז אויל רעד שד שיּב ,טשוה טגוינ רימ וד יד ןליכב
 ףיא זיב בגב ךז שנמיד ךיז איװ רימ ןפוא ןונ ; גולש טוט
 :רּביניז טרווטנא ;שיה ןטױט ךווא ןיא בל רעד שד טײצ יד
 ,טיִה טוט רא בשיניז כֵל רעד שד שגז ןמ ,קנוק רעה
 רע שד טרה ןיא שע אױר ךונ רה אד ןגט ןכילטיִא ךונ
 ךוא ןיא {ןואשיג} שינטכרטב שוג ןוא 'נוא לענש אז שכליוז
 שװ רע ןעד ,טיִה ןשול ןמוק רדא טליטשג דיר וצ רופ טינ
 'נוא טפונ רו רניז ,שיטור ןאיורטיג ןטוג שינייז קנעדיג ןא
 ןא ביל רעד ךיז םנ םוראד 'נוא ,שלידנו ןשעמיג . ןכילדא
 .ךריוד אד ,שישפעשיג שכילצינדא ןנאו וצ 'נוא ןציז וצ לו
 ןדידמ ןיא ןיִד 'נא ןשעג רו שטומ רדיװ שיניײז ויד רע
 ,רנײא רניד רנייז ןכלעז ןיד רטנוא שװ ןונ / ;טכומ ןלדנוויג

 (5) ךוּב."ודנַאל



. 67 

 'וא שטליֵא רעד רע רנוא םיד חונ 'נוא טרפ ביל רעד
 םנ אד ,רניד שגניוק שיד רדנא יד ריופ שװ ךלידיא רעד
 ,רמק רנייז ןיִא ןכילמייה 'נוא ןרדנוז םנייז וצ קינױק רעד ןיא
 םיא טימ טלידנה 'נוא ,םנ טאר גט ילא ךװא רע םיד ןופ
 בנב שע ;םיא אייב שיטעטש ןיא שליהב 'נוא גניד יכילמייה
 טכנ רעד איימ שטנכוא םרּביִל רויד שד שייצ ןייא ףיוא ךיז
 ןטנאה ןיא אליליק 'גוא אנמיִד אד ,טרװ ןאג שיוה שד ךריוד
 םיוא טפורטש אנמיד רע איװ ,אליליק טראו יד טרוה 'נוא
 אד ,ןבירטג קנױק םיִד ןגיג רע יד אירטער רו שוג יד
 ןעד ;טיה טכורּב 'נוא טצייריג בשיניז .םיד וצ ןיא רע טימ
 ילא ןוא בשיניז רדיװ אנמיד ןיד ,לידנה ןלא טשיװ אליליק
 םיד ןיפ רע שד םיא םיויײװ רו 'נוא ,טיִה טביואיג דלוש
 ךילגיומנוא רעװ שע ןעד ,סעק טפורטשג ןוא רמיונ םיוראד ןּביל
 ןבירטג יִצז ףיוא 'נוא ןגיל ןייז ךרוד רע ןיד טראמ דכלוז שד
 ןמענ םוראד ןול ןייז 'נוא טראּב ןפואיג שינ שטיל וצ ,טיה
 רעו אז ןונ טשיא שע ,ןינ :אנמיד טרװטנָא שיד ;טלוז
 ןדרעװ טיפואיג רימ רע שד טשיא ךילגיומ שינ שע שה ןמוק
 געװ 'נוא ןגייװש וצ רטריופ טראװ רעד טשיא םוראד ,גאמ

 טייקיראירט רניז ןופ םיומיג ןמיל שה ןמ איװ ןכױז
 ןטכרטכ וצ ךונ רדיװ טינ םיד 'נוא .שכומ ןאגנערּב רהיו
 ןאיורג שּבלעז ךוד ךימ טוה 'נוא ןהישיג טשיא שע ןעד
 ןימ ךוד ךימ טוה ינוא ,ןימ ןזעװיג ךזרוא ןייא שיד ךיא שד
 ינוא טרּפיִל רעד טרוה שלא זיד ; ןאגנורדג וצ הה אד טשולג
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 ןאיװצ ןזיד ןפ רע שװ טז 'נוא רשמ ןכיל ׁשיִד וצ גניג
 ןש:עמ ןגידנבעל םנייק שד םיא איז שיה רו אד  טיה טריוהיג
 ףיוא רטומ ןכיל שיד ךיז בוה איורפ טשו שנגרומ .ןגז וצ
 הנפ קיראיורט ןיא איז אד 'נוא .ןװ םהיא וצ גניג ינוא
 שר ןעד שװ שרדנא טכינ םױא ׁשע שד אי עקרימ אד
 שיװ :םיא וצ ךרפש 'נוא םיה טוטיג ךזרוא ןוא כשיניז רע
 שד ןגומ ןבענ רדיװ טינ ריד ןצפיוז 'נוא איור ןייד שד ןוז
 'וא אפייל ןייד ריד ןקנערק איז רדנוז ,טשוה ןרול רו וד
 ןפוא םוראד ;טפונ רו ןיד ריד ןריל רו 'נוא טױמיג ןייד
 ןיא טשיא שע ןד ,שינביױרטב רנייד ךודוא טשיא שװ רימ
 שינייד דניק שד שיװ אז טשיא ןראיורמ וצ ךיליג םיוראד ךז
 שד בוא 'תא ןדײל טימ ריד טימ טיִה רע ,שדניזג כוה
 ןילא שד רכא טשיא ;שיילפ ןנייז ןדרעװ טכומ טכורכ דדיו
 ןנוא רֹוּב ןפוא טשיא אז ,טיטיוט רא בשיניז וד שד םוראד
 ןוא רע שד 'נוא טשוה ןוטיג םיא ןא ליפא וד שד ןלא
 וצ ןליװ ןגינרוצ ןנײד רכא וטשיטיה ;טשיא טוט טלוש רו
 הײל שד טכרטיב 'נוא טרטשניימיג שנרוצ שינייד דנוטש רעד
 יד ריד רעװ אז ,טשוה םוראד טציא וד שד ,ןצרעמש י'נוא
 :ןוײװ יד ןכערּפש שע ןעד ,ןדראװ טרוכ ןפואיג שייהראוו
 רדא ןקערש רא ךווא בה טיומינ ׁשיִד :טישה גניד ןייא רעװ
 בשיניז ןניג טיומיג ןייד שװ איװ רימ גז ןוג ; בא רד שינ יוש
 .ךונ רד איו 'נוא טשיטיוט דא ןיא וד יִא

 סה שה 2 ר שה רט ש רעה

 (דַארגנינעל) ַאקסדָארַאגרַאש .פ רייד ןופ

 *עג ןּבָאה רימ ןוא ,ןוָאנּוד .ש יב ןסעזעג ןיּב ךיא
 :ָאנּבור גערפ ַא ךימ טוט .ןטײצ ענעגנַאגרַאפ ןגעװ טסעומש
 *עצ ךיא רעװ '?טנרעלעג ךיא ןעמ טָאה יװ ןּביירש ןוא,
 ,80 -- םעד ןיא גנַאל יװַא ןיוש ךָאד ויא סע לײװ ,טלמוט
 רַאפ ןופ םֹוהּת רעד טרעװ םיצולּפ רָאנ .רעמ טינ בוא ,רָאי
 ךיז טוײװַאּב םע ןוא ,ץילּב .ַא טימ יװ ןטכױלַאּב שינעסעג
 :יירש םעד .המלש ןופ טלַאטשעג עקידהרוחשהרמ יד טרָאד ןופ
 ?הרוש,, ןטרעװיל:רַאפ םעד םינּפ ןייז ףיוא .עורעד ךיא .רעּב
 ;רחואמו םדקומ ןיק ןעוועג טינ זיא ןענרעל רעזנוא ןיא ."סורג
 טקנוּפ ןעוועג זיא ,ןכוּת ןוא הרוצ ןייז ,רועיש רעטשרע רעד
 -רעמ ןעװעג זיא ןּביירש ןענרעל םצע סָאד .רעטצעל רעד יװ
 רימ ךיילג ,זיירק-סגנודליּב רעזנוא וצ טעּפעשטענוצ יװ טינ
 הרוּת ןופ קלָאפ ַא רָאנ ,רפסה-םע ןײק ןעװעג םינ ןטלָאװ
 .הּפ-לעּבש

 רעד המלש ,רעשרעטַאמעגּפָא ןַא ןעמוקנירַא טגעלפ רע
 ."ןּביירש םוק ,עלעגייפ, : ןפורוצ ןוא ןצעז ךיילג ךיז ,רעּבײרש
 .טפעה ןטײנעגּפױנוצ םעד טימ ןיײגוצ םיא וצ ךיא געלפ דלַאּב
 ךעלטעלּב ייװצ טעריװעגּפָא טסנרע ,טײהרעליטש טָאה רע

 :לטעלּב רעדעי ןופ הרוש רעטשרע רעד ףיוא ןּכירשעגנָא ןוא
 רמ "הרוחס ןפיוק פעדַא ןײק ןרָאּפעג ןיּב ךיא
 בָאה ךיא זַא .ןּבײרשכָאנ םָאד ןפייהעג ןוא טנעיילעגהיפ סָאד
 - הריל-ילבח םיורג טימ טייצ עטשרע יד--ןָאטעגּפָא טעּברַא ןיימ
 ,עטירד ,ערעדנַא וצ קעװַא זיא ןוא ןּביױהעגפױא ךיז רע טָאה
 םער טָא ןּבירש ײז ןענרעל וצ ךעלרעדניק עשידיי עטנזיוט
 שיִנ וליִּפַא טָאה זנוא ןופ רענײק .סור ג:הרוש םענעגיײא
 תוכיש םעד טינ ,הרוחס ןופ ןינע םעד טינ ןעװעג גישמ
 .עלָאר יד טינ ןוא סעדַא וצ טַאהעג טָאה הרוחס יד סָאװ
 םערַא טרָאװ סָאד .ןּבעל ןשידיי ןיא טליּפשעג טָאה סעדַא סָאװ
 עשהרנַא ןַא ןעוועג זיא סָאד רעּבָא ,טרעהעג טַאהעג רימ ןּבָאה
 ,םנהינ רעד טנערּב ריא םֹורַא טסרעװ ןּביז סָאװ ,טָאטש
 רעד עקַאט זיא סָאד זַא ,ןסױטשעגנָא טינ ךוז ןּכָאה רימ ןוא
 -- .הרוחס ןפיוק ןרָאפ עלַא רימ ןיהַאואװ ,טרָא

 ּבָאה ,'ל 'ל ןידניירפ ןיימ וצ ןווָאנּבוד ןופ קידנעייג
 טָאה יװַא יװ ,ןרעה .ןלעּב ַא ןיּב ךיא :טכַארטעג רימ ךיא
 ןיא ןופ ןענייז רימ שטָאכ .ןרָאװ  .ןּביירש טנרעלעג יז ןעמ
 ענערײשרַאפ ייװצ רָאנ טינ רימ ןענייז .ךָאד ,ןַאמוא טָאטש
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 ,ליּכשמ-תּב :ַא יז :ןטלעװ ענעדײשרַאפ ייוװצ ךיוא רָאנ ,תורוד
 ייּבו םיקידצ ןוא םידיסח ןשיװצ ןפקַאװעגּפױא --- ךיא ןוא
 ו .ןעמונעג ךעלטיװק ןעמ טָאה ּבוטש ןיא זנוא

 לעטש רעד ףיוא םוקַאּב ןוא ןידניירפ .ןיימ ייּב ךיא .גערפ
 -עג ןיּב ךיא !סורג-הרוש ַא ?טסײה סָאװ, :רעפטנע ןַא
 !  ."הרוחפ ןפיוק םעדַא ןײק ןרָאּפ

 .מ רבח טימ ךיז רימ ןענענענַאּב הלאה םירברה רחא
 יד םיא ךיא לײצרעד .זױהעװַאק רענילרעּב ַא ןיא ךיירנַײװ
 -רעד ךּכ ךוחּכ .שיטָאדקענַא םיא רַאפ טגנילק יז ןוא ,השעמ
 .שיט רעזנוא וצ טײג םָאװ ,ָאקטיװק טעָאּפ םעד רימ ןעעז
 ַא ןופ זיא רע רעּבָא ,עניאַארקוא ןופ ךיוא טמַאטש רע
 נערפ ַא םיא טינ .טָאטש רערדנַא ןַא ןופ רָאג ןוא רוד ןרעגניי
 טרעפשנע "? ןּביירש טנרעלעג ךייא ןעמ טָאה יװַא יװ. :"וװ 'ח
 טנעלפ ןצַאז ַא רַאפ סָאװ ןוא,, .'סורג-הרוש ַא טימ, :'ק
 טרעלק "? רעגייטש ַא ,ונ, ."לָאמַא יװ, 5 ןּבײרשנָא רערעל רעד
 רעטעפ רעד, :לשמל ,ונ, :טגָאז ןוא ענר ַא ָאקפיװק
 .הרוחס ןפיוק פעדָא ןײק ןרָאּפעג זיא

 ןעק ריא ןופ רָאנ ,טייקיניילק .ַא ויא השעמ עצנַאג יד
 ,ערעזנוא עיגָאלָאכיסּפסקלָאּפ יד יא ,עיפַארנָאנטע יד יא ןענרעל
 .קיגָאגַארעּפ רעזנוא ןופ עטכישעג יד יא

 1925 ץרעמ :

 זיא ַאקסרָארָאגרַאש ריד .װ .מ ןופ טּפירשכָאנ
 =קיפ ףרַאד ןעמ זַא ,יז טלַאה רעּבירעד ןוא ,ןיגָאלָאכיפּפ .ַא
 ךיוא רָאנ ,'םיחכשנו םיכלוהה, רעטרעװ יד רָאנ טינ ןביס
 ןפוא םעד ןֹוא הבינס יד ךיוא יװ סקעלּפמָאק ןשיכיסּפ רעײז
 .ןײזטסואווַאּברעטנוא םעניפ ןעמיווש וצ םיצולּפ ןעמוק יז ױזַא יװ
 יװ ,רערעדנַא ןַא לסיּב ַא זיא לקיטרַא םעד ןופ ןָאט רעד
 רימ רָאנ ,ךוּב-לנוי רעזנוא ןיא ןשעּברַא ערעדנַא יד ןיא
 .ןגינעגרַאפ טימ ןגעווטסעדנופ םיא .ןקורד

 "םורג:הרוש , רעד זיא ,טסואװַאּב זיא רימ לפיוו ףיוא
 =ַאּב טנַאקַאּב ןעװעג ןענייז ענליװ ןיא .דמערפ עטיל רעד ןיא
 ןסיהעג ןּנָאה עכלעװ ,'ןטפירשרָאפ / טימ  םנגיוּב ערעדנוז
 =ײר .ז ןופ יטטימ ,קסנימ ןיא לשמל) ואװשרעדנַא .רָאּפ ַא
 .א ןופ 'טטימ) זיירק רעלמָאה ןיא ,ריפ ַא סָאד טסײה (ןעז
 .ריפ וא .(ןיקדירפ

 טלײצרעד סע ןכלעװ ןגעװ ,םעומש םעד ךָאנ :בֹנַא
 ,1880 רַאפ "טַאלּבסקלָאפ סעשידוי, ןיא ךיא ּבָאה ,'ש ר"ד

 הנוי ףיוא |רָאטקעּפ|ס .מ ןופ עיזנעצער ַא ןענופעג ,39 'מו
 טרָאד טיימש ,ו"מרת עשרַאװ ,"רערהעל:ןָאגרַאשז , סקינּבורט
 :ױזַא

 ןיא סָאװ םיוא דלַאּב טגָאז ךוּב םעד ןופ ןעמָאנ רעד, י
 םינ ליטָאלּב ןײא לָאז ןעמ ןעװ וליּפַא ,ךיז טניפעג םהיא
 םָאװ וצ :ןרעדנואװ רָאג ךיז ןעלעװ לײמ ַא .ןעשימרעּביפ
 שטייד ףיוא ,שיזָאצנַארּפ ףיוא ?רערהעל ןָאגרַאשז ַא גוט
 רעכיּב ענױזַא ָאד ןינעז ןעכַארּפש ערעדנַא עללַא ףיוא גוא
 סָאד ןענרעלסיוא ךיז גָאט עכילטע ןיא יז ןופ ןעק עמ סָאװ
 ךיוא ןעמ ףרַאד ,טגָאזעג םנייטשמוא ,ןָאגרַאשז רענָא ,ןֹושל
 רעװ ?ןָאנרַאשז טנרעלעג ןעד טָאה רעװ ? רערהעל ַא ןעּבָאה

 יװ טינ סע טסייװ רעװ תמאּב ?ןָאנרַאשו ןייק טינ ןעד ןעק
 -לע יד :ןעּבירש ןָאגרַאשז םיוא ךיז שנרעל לעגנוי שידוי ַא
 רעװ רעדָא ,רעדורּב רערעטלע רעד וצ ,רעטפעוװש ערעט
 ןוא ּבֹא ןיא ןָא םהיא טּבירש עטנַאקַאּב יר ןופ זיא םע
 רע ןעװ ,םורַא גָאט יײװצ ןיא ;ךָאנ שטּביירש לעגנוי סָאד
 םעד ףױא ;:ּכ א םעד ןיש רע ןעק ןעגיוּב 4 ּבָא טּביירש
 עקַאט .ה .ד 'םירג תורוש. ןָא ןיוש רע טּבױה גָאט ןטירד
 הרוש ַא ןָא םהיא טּבירש רעטסעװש ערעטלע ענעגייא יד
 נוא הרוחס ךָאנ סעדָא ןַײק ןערהָאּפעג ןיּב ךיא
 גוא ץײװ טרעװטעשט טרעדנוה טפיוקעג ּבָאה
 רע טּבײרש הרוש יד .'דלעג ךפ ַא שנעידרַאּפ ּבָאה
 ."םירג תורוש, ןיוש ןעק נוא ןעגיוּב ייוװצ ּבָא גָאט ןייא ןיא
 , ןעּבײרשכָאנ "םירג ַא, ןיוש היא ןעמ טיג גָאט ןעטירד םעד ףיוא
 םהיא ןעמ טגָאז וצרעד ,טנַאקעּב ןעדעי זיא "סירג רעד,
 ץמק ַא טימ חתּפ ַא ויא א ַא ,לגס ַא יא ע זַא ,ךָאנ
 -יל עצנַאג יד רע טגידנע ןעּבײרשכָאנ םירג םעד שימ .װ .ז .א
 "...רוטַארעט

 ךױא זיא ,לקיטרַא םעד ןופ רעּכײרש רעד ,רָאטקעּפס
 ןַא ךס ַא וצ טרעהעג טָאה רע רָאנ ,רענַאמוא ןַא ןעװעג
 רָאי ַא טימ תוחּפה:לכל ןענייז תונורכז ענייז ,רוד ןרעטלע
 רעטציא זיא םע .שש ר"ר ןופ תונורכז יד יװ רעטלע 2
 -רַאמ עקיטרָא ןוא עקיטײצ יד ןלעטשוצטסעפ עַּאנפױא רעזנוא
 ךיא ךיא ָּאה עלייוורעד .8 1 ז 9-4 ז 1 5 םעד ןופ גנוטײרּפש
 ,דנגעג רענילּנול ,קפָאיּפ ןופ טעּבַאפלַא .פ ,תודע ןייא זיולּב
 טנרעלעג קירוצ 18-19 רָאי ַא טימ ךָאנ טָאה ןעמ ןכלעו
 טימ ,ךַארּפשסױא ןייז זיא ױזַא) 5 וז6-4 1121: ַא ןּביירש

 טימ דנוּכנעמַאװצ רעד ; 22 ןשורפּכ ַא ןוא 1 ןגנַאל ַא
 דָארג םגה ,ןײזטסואוַאּב ןופ ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא ?םור ג
 גנונעכיײיצַאּב יד ךיז טנייל ןָא טזיײװ .ַא .פ/ םָאװ טסקעט םעד ייּב
 : תואּב-תוא גנוּבכײרשַאּב ןייז זיא טָא .(לכש ןפיוא רעמ "סורג,

 ,הרוש ַא .ךע - :לַאלּפ סָאד ,לוירגעריש
 ניק יד ןּבײרשרעפַא שידי ןופ דומיל ןיא טנעלפ ןעמ סָאװ
 עלַא ןכיירנרעד טלָאזעג טָאה'מ םָאװ טימ .,ןּבײרשוצכָאנ רעד
 ןוא סנּבירשעג ןענעיײל ,ןגיילפיוא ןענעק :רומיל ןופ ןקעווצ
 ןיפ ּבײהנָא ןַא לזיחג:עריש סָאד זיא ךעלניװעג .ןייש ןּביירש
 :וירּב .ַא

 סניטשרע ןירעטלע עטבילעג ליפ ענײמ וצ;
 ...יצ ךַײא ךיא םיק

 ,ךעלכיּב ןּבָאה טוומעג ןעמ טָאה שיסור וצ ,שילױּפ וצ
 =נרעל עקיצנייא סָאד ןעוועג לזירג:עריש סָאר זיא שיהיי .וצ
 .לטימ

 ייל ַא רַאפ טנכערעג ךיז טָאה סָאװ ,לזירגעריש .ןויּב
 :םוצ :ןּבירשעגכָאנ ןעמ טָאה ,עפוטש רעשּפיה ןוא רעשיט
 -- םירדח ןיא ,ק"רשּת ַא ךָאנרעד ,תיּב-ףלַא ןַא ןטשרע

 םַאװ ,(1808--1800 ךרעּב) ןדלעפנעס קא לארשי ייּב 1
 ,רער'ס יװ ,רימ ןעניפעג ,ןַאמוא םימ טּפינקרַאפ קרַאמש ןעוועג ךיוא זיא

 ילגפ /,ןיבירשעג ףיּפַאּפ טיריווינ ףָא ןיזירגריפ,,; : ןיקדירפ .ַא ףימ טנָאמ

 ,380 } 'דנעמ 'ב 'דנעמ ןופ ,ןעזייר
 6 ,2ז15 :טדערעגסױרַא אד טרעװ םּתס /םורנ/ 2

6 



 2 ךוברעטרעה שיד" ַא וצ לַאירעטַאמ לסיב ַא - ?גײל .ד 4

 -עג ויִא םעפוטש ירד עקיזָאד יד ךָאנ ;שּב"תא ןַא ךָאנ
 תורוש ייװצ ןופ לזירג ַא -- רעטעּפש ,ליג-עריש ַא ןעגנַאג
 עטסכעה יר = (לטײװ לטעלּב ץנַאג ש זיּב ,רעמ ןופ ןוא
 ןביירש םעדכָאנ ךָאנ ןעמ טנעלפ םהערעל יד ייּב ,הנרדמ

 ךוּברעמרעװ שידיי ַא וצ לַאירעטַאמ לקיּכ ַא
 ױעלּפַאמש? םכיירניײװ .מ וצ םיאולימ

 ביכָא-לּת) לּבײל לאינד ןופ

 -רוק, ןגעװ טעּברַא םכַײרניײװ וצ םיאולימ עקיזָאד יד טימ
 םענופ גנונעפָאה יד ןליפרעד וצ ןקיוא ךיא ןיּב "שידיי רעדנעל
 טשינ ,רענעײל םענופ םיאולימ ןוא ןעגנוצנַאגרעד ךָאנ רּבחמ
 טנַאקַאּב רעטנעענ רימ ןעניײז סָאװ ןמקעלַאיד יד ןופ זיולּב
 ןײא ןופ ךיױא רָאנ ,(טנַאק רעװעקָארק ,ענרָאט  ,ץיּבמער)
 -רעמַאּב עלעצנייא ץיחַא ,רענדָארג םעד ,טקעלַאיד ןשיטיל
 .+ ןטקעלַאיד .ערעדנַא ןופ .ןעגנוק

 םוצ ןעמיקעג ךיא ןיּכ טעּברַא רעד ןופ טַאטלוזער ןיא
 ןופ טקעלַאיד-שימ ַא ןייז זומ שידיי רעדנעלרוק זַא ,םולשַאּב
 -ָארק יװ טקנוּפ ,שידיי:שיװמיל טימ טקעלַאיד ןשידיי:ברעמ ַא
 -ידִא ערעכערג ןייק רעּבָא ,שיריי-שילױּפ טימ שידיי -רעוועק
 -לכל ,טשינ סע טויײװ רצוא-רעטרעװ םעד עגונב טעשילַאניג
 יד .ןלָאמ עגסיוא ךיז טָאה ךיירנייװ יװ עכלעזַא טשינ תוחּפה
 טָאה ךיירניװ סָאװ יד ץוחַא ,300 ףיוא ןלעלַארַאּפ 190 בורק
 ןיא טכעלטנפערַאּפ טָאה דנַאל םָאװ ןוא ןפורעגנָא ןילַא
 .םעד ן;עװ תודע ןטסעּב םוצ ןגָאז , יעינָאלַאלמ רעשידיי רעד

 עשיגָאלָאמישע לטניּב ַא ,ןּבעגענוצ ךיא ּבָאה םעד ץוחַא
 .ןעגנורעלקרע

 ץפיוטס ,ענרָאט - ןשּבה ךלמ גוע יװ סיורג 4
 .(1 ליפ"די ןיא "ןושל-טעּפש,, סיקצולירּפ .נ יו

 =רָאט ןיא ; ענדָארג ,ענרָאט -- "ןיי גסיוא טכעלש, (פ
 ."םעקָאּב ןײגסױא,, ךיוא ענ

 .ענדָארג ,ענרָאט -- "סיוא טגָארט לכש רעד, 6
 ןגעװ ,ןרעװ לטּב ךעלעמַאּפ="ןכירקסיוא 6

 .ענרָאמ -- (דּכו טפעשעג ,ךודיש
 - "ענײא ןיא ענײא, 6

 ."םנייא . ןיא
 .ןטײטַאּב עדייּב ןיא ,ענרָאט .-- יט וא 6
 .ןטלעז "עּביכ, ;ענרָאט .-- "עּביכַאי 6
 =עװ ,שטַאּפ ַא ןעגנַאלרעד ריד לעװ ךיא זַא, .טלַא 8

 :הוק יד .ענרָאט ןיא ןעמ טגָאז "(ןכַאמַאּב) ןקַאקַאּב ךיז וטכ
 .ןופדעד (היקנ ןושל) םזימעפייא ןַא ןיא םרָאפ רעדנעל

 סנייא, ענרָאט ;ענדָארג

 ענעריוּבעג יירד ןופ ןעמוקַאב ךיא ּבָאה ןלעלַארַאּפ רענדָארג יד 1
 ןרִילָארטנַאק טזָאלעג ןוא ןעמַאזוצ טגערפעגסיוא ּבָאה ךיא עכלעו ,רענדָארג

 עינָאס ןוא ןָאדרָאנ עלייב ,םענעמ .א :ןענעז םָאד .ערעדנַא יד ךרוד ענייא
 .קנַאד ןייט םיוא טימרעד קירד ךיא ,עכלעוו ,קַאז

 -ריימ טנרע עלעג ןצרָאד ךיז ןּנָאה בור'ס : רעלעטשנווירּב ַא ןופ
 ןעװעג לזירג םָאד יא ךעלגנײ רַאפ ,םירדח יד ןיא .ךעל
 ".גונעג

 .ןדלעמ ךיז לָאז ,סעּפע ךָאנ טסייװ סע רעװ

 רעד "לָאמ עלַא, 6
 .גושטנעמערק .-- קיד

 -- "ענייּב יד ןכערּבנָא 0
 .יװַאקרַאה

 : -ָארג ןוא ענרָאט ןיא ; "ןדניצנָא=-רעייפ ןכַאמ נָא; 1
 טיש שי ."רעיימ ןכַאמ, ןעמ .טנָאז ענ

 / םתֹכ ןױא :ענרָאט - 'רענײּב יד ןעלקמנָאי 3
 ."ןעלקמנָא,

 ןכַאמנָא = "ז ָא טפ ָא + 3

 /  ײנעטש רַאּפ קירדסיוא רעקיצניײא

 יב טכַארּבעג .ענרָאט

 זיסע .ענרָאט -- סָארדרַאפ ַא

 .המודּכו "לציּפש ַא ןָאטּפָא, ןופ רוציק : עיגָאלָאמ
 :ענרָארג -- "רעטכעװטכַאנ ַא רַאפ טעּברַא ןַאי 4

 ."קינשטָאדָאלָאק .ַא רַאפ .דַארדָאּפ .ַא;
 -עלק םענײא ןגעװ ןדער = "כַאמרעטנורַאפ 2

 | יג ץנרָאנ ,ענָאט -- ןיא רע יװ (רעגרעע רענ
 א .יװַאקרַאה

 עי .ענדָארג ,ענרָאט -- "ן גָאונײר אי 6
 ,סעײא טרָאּב ַא טַאהעג טלָאװ עּבָאּב יד ןעוװ 7

 .-רוק יד ;ענרָאט ןיא ןעמ טגָאז -- עדייז ַא ןעװעג יז טלָאװ
 .ענרָארג ןיא ךיוא ,יוניש םעניילק ַא טימ ,טיג םרָאֹפ יי

 / = ײנ ַא יװ ענרָארג ןיא ךיז טל יפ ="ןוײװַאב, (
 יא .6 000 ןופ : עיגָאלָאמיטע .טרָאװ 0

 /ןה טָאה סָאװ סָאד :ענרָאט ןא - 'טנֲחַאּבבכ 0
 | ,יױשנחַאֹּב ךיז טָאה רע יװ רָאנ עז, :ןעמ טגָאז ץיּבמעד ןיא
 | טסינרַאפ רעדָא זָאנ רעד ןופ "רעלעטכעל; טזָאל דניק ַא ןעװ
 .ןרערמ טימ ךיז

 עכיױרנ ַא :רקיעּב :ענדָארנ ןיא - 9 "עדנָאּבי 0
 . ,לטנַאמרעטניװ רערעװש ַא עדנָאּב טכײה ץיּבמעד ןיא .דיומ
 .טסמס4 :שילױּפ ןיא ךיוא

 זיאס, :טרעהעג ךיא ּכָאה ענרָאט ןיא
 ?ג:ַאהנעמַאווצ ָאד זיא יצ .ןלַאפרַאפ זיא'ס

 :ענדָאט--"רטָאש-ךורּב ןופ ןָא טּנײה רע, 1
 א, :ענרָארג ןיא -- שינָאריא "גנוי רערעטיּב, 5

 == "שַארנָאּב

 -"ןױשרַאּפ רערעטיּב

 .ענרָארג - "טלעגריבכג 3
 ענרָאפ ,ענדָארג -- "תולדּב ךיא ןיּבי 4
 :רַאפ םוימעפײא -- 'ץלעפ ןיא רעּב ַא שוק/ 2



 4 .ףוּברעּפרעװ שיד" ַא וצ לַאיװעטַאפ לפיכ ַא = לבײל 3

 ןיא שרעדנַא ץעגרע . .ענרָאמ -- "...ת ןיא רעּב ַא שוק;
 ."ךוטרַאפ ןיא רעּב ַא שוק, :רעכַאװש םוימעפייא רעד

 == דנַארּב ַא ללכּב ; ענרָאט -- "ד נַארּב ַא לדיימ אי 8
 .יזַאקרַאה ייּב טכַארּבעג .הירּב ַא

 :ענדָארג ןיא '-- "ןסע וצ ןעלפעל טימ טיורּבי 7
 :"ןויוה ףיוא ִיורּב, :ענרָאט ןיא ,"לּפָאג ַא ףיוא טיורּב
 ."רונּכ ןיּב הסנרּפ טָאה רע, :ץענרָאמ וצרעד ילנפ

 ?רַאה יב טכַארּבעג .ענרָאט -- "רעיא ןעירב, 8
 .יװַאק

 :עשרַאװ ;ץיּבמעד ,ענרָאמ - "טמעשעג ַא 9
 ."ט'מרעד ךיא ּבָאה קסע ןַא

 ;ץיּבמעד ,ענרָאפ -- טכעלש ="ל ַא ג יװ רעטיב,, 0
 ."לַאג .ֹומּכ רעטיּב,, ךיוא

 :טײטַאּב רעקילָאמַא .ענרָאט -- "!דלָא ג יװ רעכיז, 1
 עטשרע יד עכלעוו ןופ םעיצַאנגיסַא יװ טשינ ,דלָאג יװ רעכוז
 .ןמילעג קרַאטש טָאה ה"י 19 טפלעה
 טײג רימ, ענרָארג ןיא -- 'רָאי ןט.. ןיא ןײג, 6

 רע =="ןרָאי יד ןיא טייג רע. :ןעֶמ טגָאז ענרָאט ןיא
 "עטניינ יד, .שידיי רעדנעלרוק ןיא יװ םקַאטנופ רעד  טפקַאװ
 ןושלַּב רָאי טניימ ךיירנייװ יװ טשינ זיא שינעטעד:רעדניק יא
 .  .שינעדיר רענרָאט ןטױל ,לָאצרעמ רָאנ ,הבקנ

 ןטימ  זיולּב ענדָארג ,ענרָאט ןיא -- "ןרע וע 2, 68 }
 .יװַאקרַאה ייּב טכַארּבעג ..."רעגנעל ,גנַאל,ּבָאגוצ

 .ענרָאט -- "טרירעגע 64 !
 .ץיּבמעד ,ענרָאפ -- "הצמ עטרימשענ, 8
 .עשרַאװ ,ענרָאפ -- 'ןקעד, 6
 - "טפַאשרעדורּב ןייק טשינ זיא טפַאשלדנַאה, 67

 - .ענרָארג  ,ענרָאמ |
 :ןעמ טגָאז ענרָאט ןיא -- "רעניה יד יב יג, 8

 ,ןכװ וצ סָאװ טשינ טסָאה = "ןפָאלש רעניה יד טימ יע
 .ןירַא טשינ ךיז שימ

 :ענרָאט -- 4 :ענדָארג ,ערָאט - 3 'שנוה/ 9
 טײג רעטיוו ןוא "5 ןטַאט ַא טנוה א טָאה, : ענרָאט ןיא טקייה 6
 ןנעװ ךיוא הלאש עטשרע יד "?קיפופ ַא יולפ ַא טָאה, :ןצ
 .דרעפ ַא ,(טנַאיצילַאּפ) .ײצילָאּפ ַא

 ךיוא : ענדָארג ,ענרָאט -- "עשוטנייה, ,"טנ יה, 0
 .טרָאװ ןשידי ןופ רוקמ רעכעלטננייא רעד ,'רבעה "םויהכ,

 ןעװ ,ענדָארג ,ענרָאט -- 'דונּכ ףוא ןטרַאװט 1
 .ןײג טסייה'מ ןעװ ,קעװַא טשינ טייג רעצעמע

 =עגמוא ןַא ןיירַא טקוק ןוא ןכיורד ןיא רענייא טייטש
 .רָאט ןיא ןעמ טגָאז ,ךיז טוט ּבוטש ןיא סָאװ ,רענעטעּב
 טנוה ַא טָאטשנָא זיא סָאד ;'םיױרַא קוק -- ןיירַא םוק, ענ
 -נָא .ג קט82165* ךעלמיטסקלָאּפ-שילױּפ ; "סעשזדוּפ ַא,
 .יה ס61421657װ טָאטש

 .ענדָארג ,ענרָאט -- "םע רע װ ענירג טימ ןעמוקנָא 9
 -רָאט ןיא ; ענרָארג -- "קע ןמיוא ץ'לַאז ןטישנָא 3

 ,"להנַיװ, .:עג

 -דָארג -- "ךלימ-רעיוז קנורט ַא ךָאנ ליימ ןּביױג 4

 99 -- רודמַא .'קענַאט קעמש ַא ךָאנ רודמַא ןיא, :ענ
 .ענדָארג ןופ מ"ק

 ,"כַאנּבז עלַאי :ענרָאמ ןא -- "ןכַאונּביז 48
 .עװעיארג ...ןיא ןוא "טסייפ, םעשעג ןיא יװ

 "ךולג רעּבױט, :ענָאט ןיא - 'ךָאל עּביוט 6
 ;עינָאלָאמישע עקיטכיר יד יא סָאד .(21טסװ שיליפ)
 רעּביױט, :ענדָארג ןיא .עיגָאלָאמיטע-סקלָאפ זיא רעוא = ךָאל

 רימ ןופ טכַאמ רע :ענרָאט ןיא -- "פערוטט
 ַא טז !טזס8 :ץינָאלָאמיפע .(סעקנרָאש) םעקמערָאט
 טנעלפ סָאװ ,עקידהרנ-הלעמ החּפשמ רעד ןופ המהּב עדליו
 ןמלַא ןַא טנכייצַאּב .רעדלעװ עשילױּפ יד ןיא ןעניפעג ךיז
 עשהיח .ןיא ךיז טלעטשרַאפ'מ ןעװ ,טכַאנטּפַאפ וצ ,גהנמ
 רעוייה יד רעּביא ףיוא טריפ'מ ןוא ןגיצ ןופ רקיע רעד ,לעפ
 -עג סעכוטסירק ןופ םנטסניימ ,ןליּפש-ןטעגָאירַאמ .ענעדיישרַאפ
 ,עלָאר עשימָאק ַא קיטש עלַא יר ןיא ןליּפש ןדיי יד .טרֹוּכ
 ןטימ ןגָאלש ךיז ײז טזָאלמ ,ךעלמיירטש ןיא ןָא יז טוט'מ
 ךיוא ןעמוק ןעמ טנעלפ קיטש עקיזָאד יד טימ .המודּכו ּבײװ
 ןלָאצ טזומעג ךָאנ טָאה דיי רעד ןוא ,רעזַײה עשידיי יד ןיא
 =עג ויא טימרעד .ןעזעג ןײלַא סע ךיא ּבָאה זייוודניק .ךיוא
 .ארבס םרעליװ ּםָא טלַאֿפ סע ןוא ,עיגָאלָאמיטע יד טרעכיז
 רַאפ ןצעמע ןכַאמ / טסייה 'ןכַאמ 'ט, זַא ,הרעשה סױהנַאל
 -רעד טציא ןֹוא קיטכיר זיא "ליּפש-קווח ַא ןופ דנַאטשנגעג ַא
 .ןזיו

 ןעװ ,םינָאלס ןיא ןעמ טגָאז "!רימ טזָאל ץײט, 8
 .םיקסע ענייז=טשינ ןיא .ךיז טשימ ץראה-םע ןַא

 שטײד, :עיצלַאנ ןיא טרעקרַאפ -- "רַאנ שטײט, 9
 טניימ .װ .זַא .א ץָאּפ עקעי ,רַאנ עקעי, .םכח ה"ד ,"רוממ
 ןיא .ןדיי-חרזמ יד ייּב ;ןדײ ןששיד םעד זױלּכ עיצילַאג ןיא
 .םּתמ .ןשטייד -- ןילרעּב

 :ןעמ טגָאז ענרָאט ןיא -- "סַאר ןָא ןוא םעט ןָאי 0
 ."חיר ןייק ןוא םעט ןייק.

 םעד טָאה סע ןַא ,ןייז טלָאמעג ָאי דָארג ןָאק "סַאר,
 ,לטרעװ סָאד טדישיצ ךירדירפ זַא ןוא .'םַארג, שטייט
 ,אּברדַא ? עיגָאלָאמיטע זיא'ס רעכלעװ דַאפ היאר ַא סָאד זיא
 .םַארג םַאדטש 'לנפ ,ןַארַאפ ןענייז "םַארג , ףיוא ןעמַארג

 ליומ סָאד םיא ןעמ געמ ,ןעמַארג טגָאז רע, :ענרָאט ןיא
 .המודּכו ,"סַארג?השמ יװ םעט ַא טָאה רע, ,"ןעמַאַאלוצ

 -מקלָאפ טעּברַאעגרעּביא זיא לשרעװ עטצעל םָאד :בגַא
 םענָארג ."םענָארג השמ יװ ,םינּפ ַא טָאה סע, ןופ ךעלמיט
 :ניה רעזניא יװ שרעדנַא סעּפע טשינ ויא (םיז ח ח 6 חו)
 רעד ןיא 0 56ז6ח1חװ םנָארעג רעטלע ןופ םנֹורג רעקיט
 ללּכ ןמיױל טלקיװטנַא ךיז םע טָאה םרָאפ רעקידנעטשּבלעז
 -טימ סע זיא לטרעווכיײלג םעד ןיא ,יו ןיא רעּביא טײג ס
 ןופ גנולקיװטנַא רעכעלצעזעג רעד טימ םַארג םוצ ןעגנַאגעג
 לשרעו םענופ ששייש רעד .שידיי שילױּפ ןיא םינּפ ןיא (48
 ןופ לעששּפ'ווצ העד יװ םינּפ ַאוַא טָאה םע :ןעװעג זיא



 שש יע

 סע טסײה סָאד ,06ז סח!זח ןשיױג םעד טימ השמ .שידיי
 .טשינ םינּפ ןייק רָאג טָאה

 .םומטו8 סח שטײד ןיא יװ ץיּבמעד -- "ןעמַאט, 1
 =עשימוצ םיורנ ןופ סעּכע ןדייר = ןעלמַאט וצרעד 'לגפ

 .8חנס1ח ,םזמ=ה ד"המ ןופ .ענרָאט ,שינ

 -רַאה ייּב .טכַארּבעג .ענדָארג ,ענרָאט -- "הלפי ת, 5
 .יװַאק

 רעשיאוג ןגעװ 64 :ענרָאט ןיא - "ןענעכרעט, 3
 -טכעלשעג ןופ גנונעכײצַאּב) טעּברַא רעּבָארג ןנעװ (9 ,טעּברַא
 ןעײרדמורַא ןגעװ 44 ,טעּברַא רעטכעלש ןנעװ 43 ,(טקַא ןכעל
 טנעמעלע ןַא טשרעוצ חרט 'רּבעה :עיגָאלָאמיטע .קידיײל ךיז
 ,הכאלמ-לעּב ןשיאױג ןופ ןיז:ײּברעד ןיא ןושל טלעטשרַאפ ןופ
 , ןכעלַאק=ןענעכרעט  ךַארּפש-גָאט רער ןיא רעּבירַא רעטעּפש
 .ױג ַא בור ּפ"ע ויא (ץיּבמעד) "רעכלַאק, רעד לײװ

 ,ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא זיא טייצ-המחלמ ןיא (4 וצ
 ןעװעג ןטַאדלָאס עקידנדייר-שטייד ןשיװצ ייס ,,ןדיי .ןשיװצ ייפ
 יא דַאפ "-עדי:עכרַאט ,רערינעכרעט, טרָאװ טָאד טײרּפשרַאפ
 ןופ ,טעּבױַא רעד ןופ םױרַא קיצנוק ךיז טיירד סָאװ ,םענ
 רָאי ןיא ךיורּבעג ןיא ןעװעג ןיוש זיא טרָאװ, סָאד .טנָארּפ
 יד ןיא טנעײלעג סע ּבָאֵה ךיא .ןדיי עשיריימ/ יד ייּב 5
 =ענ גירק ןשינעילַאטיא ןופ טַאדלָאס ןשיריי ַא ןופ : תונורכז
 .(שטייד ףיוא "גנוטייצנגרָאמ רעניװ, טַאלּבנָאט םעד ןיא טקורד

 .יזַאקרַאה ייּב טכַארּבעג .ענדָארג -- "עטנַארט. 4
 םעד ףייא טנעצקַא) ענדָארג -- "טנעמַאטק ַארט, 8

 .(ףַארט=לטימ
 ;"סעדנַאי עצרַאװש ,, = ענרָאט ,ץיּבמעד -- "עד גַא 6

 :סעדנַאי עצרַאװש טימ טליפעגנָא עלעכיק ַא "עלעקוק ערגַא;
 ,םז 6 ט66ז5 =טשּפ ןּבלעז םעד ָאד טָאה 148063 שיליופ

 .ןַארַאפ טשינ ויא ףירנַאּב רערעטיירּב ַא
 טיירּב ַא = ענדָארג ,ענרָאט ,ץיּבמעד ןיא -- "עּפיַא , 7

 .ליומ טנפעעצ
 ,ןיּבעשזט ,װענַאשק ןיא טפָא ןעמ טגָאז -- (ןסו) "ַי 1, 8

 ןיא ךָאנ זייװלײט ןוא (03616ס1ז0 2ט50112) .ןיציּפשֶא

 :ַארַאּפ עשיוטיל ַא זיא 161 םרָאפ רעדנעלרוק יד .עקָארק
 .ןס 'רהנפ ןופ עדייּב .וצרעד עלעל

 .ענדָארג ,ענרָאפ -- "הער?היח, 9
 ,טזט16 == יװַאקרַאה

 ןטימ ענרָארג ןיא ;ענרָאפ -- "הלילּב םכחי 0
 -ניטש , טריטסעװַארט שרעדנַא ץעגרע ,"םויב רוּכיש, ּבָאנוצ
 :"םויּב דעק

 .ענדָארג ,ענרָאט -- "םיקויח, 1
 .ענרָאט ,ענרָארג -- "(ךיד) ךיז ּבָארגַאּכ םענ שטָאכ 69
 =נײ-ַא , :ענרָאט ;ענדָארג -- "קל ַא טגיילעגנייא 8 3

 ."תוכּתוש ןיא טגיילעג
 ,ענרָארג -- 'ּפָאק ןיא ךָאל ַא רימ טכַאמ רעע 4

 ."חומ ןיא רימ טרעּבנע רע, :ךיוא ענרָאט ןיא ,ענרָאמ
 ןופ עיטסעװַארט :ענדָארג -- "ענעכטַאלל 68

 ."ןעכשַאל , :װַאקרַאה ייבי טכַארּבעג ."ןענעחקל,

 ייַּב טכַארבעג

 6 ךוּברעטרעװ שיד" ַא וצ לַאירעטַאמ לסיב ַא - לבײל .ד

 ןָא ױהפ ַא ןגעװ ענרָאפ ןיא "טערבנשקָאל, 6
 ."טערּבנשקָאל ַא יװ רַאד, : ןטסירּב

 ,עגדָארג -- "שנגיל ַא ןגָאז ךיא לָאז יאוולה, 7
 .ענרָאמ

 ןיא) עקרעלכיימש = 115 223 שיליוּפ -- "ע קש לג 8
 .("עיגָאלירט,  סעשטיוועקנעש

 .ענדָארג ,ענרָאט -- "טלע גיץ על, 9
 .-רָארג ןיא ; דיומ == טנַאק רעװעקָארק ןיא -- "דַַאמ, 0

 .רױמ עטלַא ,עפיורג ,עקיד ַא :ענ
 :ענדָארג ןיא -- "טכער ויא ,ךיז טכַאמ סע יי 1

 ."טוג זיא ךיז טכַאמ סע יח
 :ָאיסעפָארּפ םייּב ךיוא ;ענרָאט -- 'ןיולרעכַאמ, (חפ

 -עג ןוא ןטייװצ ןרַאפ טליּפש רעניא ןעװ ,ליּפשנטרָאק ןלענ
 .טניו

 1 א נעװ ענרָאפ ןיא -- 'ליּבסנַאמ, לטרעװ םוצ 3
 -קָאד יײװצ ערעדנַא ןוא קיזופ לכעמ ןוא ךיא,, :רעמירַאּב .ַא
 ."םיריוט

 "רעקינַאכעמ לשיפ , יװ יט ןימ ַאוַא זיא "קיזיפ לכעמ,
 ."רעטקָאד (עלהחיפנ =) עלעכיפ, ןוא

 :ה'קנ ןושלב ןעמ טגָאז ענדָארג ןיא -- "שרַאמ; 4
 ."עשרַאװ ןיא ךיד ּבָאה
 .ענדָארנ ,ענרָאט -- "ןעמענ וצ ליומ ןיא ט(שנינ , 8
 טמײה ןושל-רעדניק רעציּבמעד ןיא ."ס ערָא וװטלומ ,6

 סָאװ ,עלעקע םעניד ַא טימ םערָאװ רעסַײװ ַא "םערָאװ-ךלימ,
 .לטסַאנ = טסימ ןיא טּבעל

 ענרָאט ןיא .יװַאקרַאה ייּב טכַארּבעג -- "ס ײלפ טימ,(7
 .ןוויּכּכ ,סעכָאלפוצ = 'סיילפוצ,

 :ץינמעד ןופ טנַארַאװ ַא - "עלעזײמ, וצ 8

 עלעזיימ ,עלעזיימ,
 ןָאצ םענרענייּב .ַא רידַאנ

 ךיא,

 "...ןָאצ םענרעזײא ןַא רימ-יג
 ,ץיײמעד ןופ שינעכעדּפשּפָא-רעדניק רעדנַא ןַא :בֹגַא

 :"עלעוַײה , ןיא ךיז טלַאהַאּב רע ןוא "קענש, ַא טּפַאכ'מ ןעוו
 ..רענרעה יד .סױרַא זייװ ,קענש ,קענש,
 -. ןיידַא רעסַאװ ןיא ןֿפרַאװ ךעד ךע שינ ַא
 .".װ .וַא .א ,קענש ,קענש

 נדָארנ ןיא -- "עקצימ, ;ענרָאט - 'לצימ, (9
 טפערט ;ענרָאפ -- "הנידמ רעד רעּביא ןייג+ 0

 .(ַאנירַאטס ַאיַאקס ערוועי "סקנּפ ןשיװטיל, ןיא ןיוש ךיז
 : .ענרָאט -- "שנעמ סָאד, 1
 א .ענדָארג - 'לדנעמ, וצ 2
 / ענענענ, :ענרָאט ;ענדָארג -- 'עקלָאּפ ענעזנעג, 3

 0 ."עקלָאּפ עשרעניה יװַאקְרַאה  ייּב .-(ש) "עקלוּפ
 / טגָאז רע, :ליּפשטרָאװ ַא ענרָאט ןיא -- "עפ ַא פ 3 4

 / עולק ַא לָאמנײא ןיוש :שינָאריא טסייה'ס ,"עּפַאּפ קערד ףיוא
 !דניק

 .ענרָאט -- טרָאװלדיז ַא "פ א קי ר ַא פ , 3

 יא
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 .ענרָאט ןיא ןעמ טגָאז -- 'ּפָאק רעשיריופ, 6
 .יװַאקרַאה יב טכַארּבעג -

 ,עסקיש-ןרעיוּפ ,גנו-ןרױּפ ,ץעגײש-ןרעיופי 7
 ."רעדניק עשידיי, ןגעװ ענרָאט ןיא ןעמ טגָאז -- "דָאמ-ןרעיו

 טכַארּבעג .ץיּבמעד -- 'םעײּפ ןייק טרעװ טשינ, 8
 .יװַאקרַאה ייּב

 .ענרָאט -- "ןענעכנַאלּפ, 9
 .ענדָארג ,ענוָאט -- ןפעגרַאפ ="ךיז ןסע גרַאפ, 690 !

 .ערָאט - 'טקיוײלרַאפ, 1
 ןעמ טיג ענרָארג ןיא -- "רע גניפ ףניפ טסָאקעג, 99

 .יַּפַאכ ַא ןוא. -- וצ
 -רַאה ייּב טכַארּבעג .ענדָארג ,ענרָאט -- "ןק ָא לפ, 8

 .01 = יװַאק

 "שיװרעדעלפפ 4
 .  .ןשטנעמ ןקיצונמוא ןַא ןגעוו

 --ילּפעק ןיא יװ רעמ לשע'לפ ןיא ןיוש טָאה רע, 8
 .ענדָארג

 ,ענרָאט -- "טסקַאװ רעפ עפ רעצרַאװש רעד ואוו+ 6
 : ."רעפעפ , םתס ענרָארג ןיא .; ץיבמעד

 =יױױצנַארּפ, ענדָארג ןיא -- "טיורּבצנַארפ, 7
 ."סעקלוּב עש

 ,"קסַארּפ ַא ןּנעג, :ענדָארג ןיא -- "עקׂשַארפ+ 8
 ,קסַארפ ַא :ענרָאט ;;"ןָאט עקסַארמ א, לַאּברעװ  רעּבָא
 .ןעקסַארפ

 טנָאז -- "ײװ צ ערעדנַא יװ רימ'עז םיא טימ ךיא, 9
 ןיא ה"ד) קעװַא טלַאפ רענײא זַא, :ּבָאנוצ ןטימ ,ענרָאט ןיא ןעמ
 ."ןײלַא רעטייוצ רעד טּניילּב (טיוט רעדָא תושלח

 םוצ טנעצקַא) "ײװַאשטש ,, ענדָארג ןיא -- "יי ווצ+ 0
 =-52024ש0 (02/5262)שיליוּפ .יװַאקרַאה ייּב טכַארּבעג ;(ףופ
 .ונממ6תפ* ןופ העּפשה רעשיסור ַא טימ ,שטשרָאּב-װָאשטש

 -רעדניק ַא ןַארַאפ זיא ענרָאט ןיא -- "סַאּפ, וצ 1
 ,ךיז ןטלַאהַאּב רעדניק יד .(ט) 'םַאּפמורד יווצ םנייא, :ליּפש
 רע זומ ,םעניא טעורעד רע דלַאּב יװ .ןכוז יז טײג רענייא
 לָאמ ירד ,טנַאװ רעד ףיוא טרָא ןטמיטשַאּב ַא וצ ןפיולוצ
 ?מוא (יורד ייוװצ סניײא, : ןפורסיוא ןוא ףיורעד ןָאט שטַאּפ ַא
 .זַא .א רעמשרע רעד טּביילּב ,רעירפ רענעי טּפַאכרַאפ ."פַאּפ
 .טײצ רעד וצ טשינ :ָאד טסייה "סַאּפמוא, וע

 .ערָאמ -- 'טײצנשיװצ, 9
 .ענדָארג ,ענרָאט -- "תורצ הײל ּכ ןָאטּפָא 3

 .עלָאק, ענרָארג ןיא - "ןענעקצָאקעלָאק8 4
 ."ןעשטָאקעלַאק, :'װַאקרַאה ייּב ."ןעועקטָאק -

 ,ענדָארג -- 3 ;ענרָאט --
 :ענרָאט ןיא -- "ץ ַא ק עָארג יד יװ םיִא טרעה רע 86

 רעדָא ,"רעטָאק, רֹעדָא 'ץַאק, םּתס ךיוא "ץַאק עּבַאר יד יוט
 ץּכַאר, .ענרָארג ןיא ךיוא 'ץַאק יד יװ ;"בר םעד, רָאג
 .יװַאקרַאה- ייּב . "ץַאק

 ?גטרָאק ייּב ענרָאט ןיא -- "ןצַאדק לפ ָא טרַא ק ייגג 7

 ךיוא ;ץיּבכמעד ,עגרָאט

 פ,1 "ַּפָאקג 2

2 

 םעניש ײג, :טלעג ןיק טשינ טָאה רעניא ןעװ ,רעליּפש
 ."ןצוּפ

 -רָארנ .ןיא .יװַאקרַאה ייּב טכַארבעג -- "עצוק, 8
 בעד טָאטשנָא ענרָאט ןיא .אע38 שיפור .טשרואוו-ףוניט = ענ
 -ָאמ ןופ םרָאפ-רעסערגרַאפ עגָאמ :טרָאװ שיזַאלפ רעדנַא ןַא
 .לנרעּב טישעגנָא == חוס21ג שילױּפ ,עלעג

 רקשו (אוש ַאש, :ענרָאפ ןיא -- "װעזיקג 9
 --(םיבזכ-יבזּכ) םיװוָאזעק-עזיק ; "רקשו בוזיּכ, : ענדָארג ; "בוזיּכו
 .ענרָאט

 -קיטיירפ ןעמ טסע ךעלכיק-רכז -- "ךע לכיקג 0
 .הלימ-תירּב ַא רַאפ "רכו-םולש, ַא ףיוא םטכַאנ?וצ

 - "סענעלק רעצריק ּפָאק ַא טימ ןכַאמ) 1
 .ענדָארג ,ענרָאט

 ןוא ענרָאט ןיא עדײג -- 'ןרּפ ,ןריּפַארק, 13
 .ענדָארג

 =עקשטורק. :וצרעד :ענדָארג - "עקשטורקק 3
 .יװַאקרַאה ייּב טכַארּבעג ."ןעוויל

 .מער ,ענרָאט -- טכעלש ="םָאל ןוא םורקק 4
 / ,  .שזסחַפ == יװַאקרַאה יב םורק .ענדָארג ,ץיּכ

 .ענדָארג -- "קיש טײרק. 8
 ,"עניירּב, ענרָארג ןיא -- "!ע כָאר ,ןנרָאמ .טוג+ 6

 ןרעלוּפַאּפ .ַא ןופ ּבײהנָא רעד זיא סָאד ."עלעג, ענרָאט ןיא
 :עלעג רעּבױט רעד טימ גָאלַאיד

 :עלעג ,ןגרָאמ טוג, --
 7 .ךיא גָארט ךעטער --
 :עלענ ,...ּת ןיא ךימ שוק --
 ':ּביל סָאד טָאה ןַאמ ןיימ --
 .דניק דליװ ַא ןגעװ ךױא ;ענרָאט - "ץַאר. 7

 .יװַאקרַאה ייּב טכַארּבעג
 .ךי" עטױר, ענרָאפ ןיא -- 'פוז עטיור 8

 "ניה = ןק51ג ןטסחג ,טולּב רעדַא ְךיִי = ןטססג שיליוּפ

 .טולּב שיט
 -ור, :יזַאקרַאה ייּב .ענדָארג -- "ךיז ןענעּפור, 9

 היי
 עסיּפש , תעּבמעל ןיא -- "טכַאנ עמײּבַאש, 0

 ןפיוא םומעמוא טנעצקַא  'סטכַאנוצסייבש , ענרָאט ןיא ; "טכַאנ
 ."ייב , ףַארט

 ,ענרָאט -- "קיטיירפ רעצרוק ןוא לוד גה-תּבש 8 1
 .ענדָארג

 .ענרָאפ -- "ךיז ןרעװש 9
 .ודַא שידרעטס ענרָאט ןא - 'סעדרעטש, 3

 ."(םנעדרישס , יװַאקרַאה ייּב
 טימ קָאּב- ,רעריװ == 5111666 'דהמ :עיגָאלָאמיטע

 יד 'לגפ .הַּפֹצוח ןֹוא תונשקע ןופ לָאּבמוס רעד ,רענרעה
 .רָאמ == שיררעטס .לקירּב םייב קעּב ייװצ יד טימ השעמ
 ,קידתוזע ,טנשקע

/ 
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 .יװַאקרַאה ייּב טכַארּבענ .ענרָאט -- "לט יש, 4
 .עיצילַאג ץנַאג ןיא סַאּפש רעד -- "םישולש, 8
 -ַאּב עיצילַאג ןיא ךיוא ;ענדָארג -- "טנַאמש. 6

 .יװַאקרַאה .טנַאק

 ןיא ןדיי ןופ ןשינעמענוצ יד

 נרעּבנעסייוו לאומש ר"ד ןופ

 ץנַאג םויה-דע רעדיײל ןעמ טגייל ןשינעמענוצ יד ףיוא
 ?קלָאפ ןוא ןשיטסיוװגניל ןסיורג ַא ןּבָאה יז םגה ,טכַא קיניײװ
 ,ןוא ןעמוקפיוא דעגיטש רעײז טול .םערעטניא ןשיטסירָאל
 ןעמענטרּפ יד יװ שרעדנַא סעּפע רָאג יז ןענייז רעטקַארַאכ ןטיול
 ןשינעמענוצ יד זַא ,ארבס ַא רָאג זיא'ס .ןעמעניעילימַאּפ יר ןוא
 םלַאפנרעי ,םינימ עטנָאמרעד ייווצ יד רַאפ רעירפ ןעװעג ןענײז
 ןיוש ןענייז סָאװ ,ןעמענ-עילימַאפ יד עגונּב קיטכיר סָאד זיא
 =ײארַאפ ןּנָאה ןוא רוטלוק רערעכעה ַא ןופ גנוכיירגרעד .ַא
 טלָאמעג ןעק טײז רעדנַא רעד ןופ .שינעמענוצ ןייא טינ טקיּב
 -קיװטנַא רעלערוטלוק ןופ הגרדמ רעפיוועג ַא ףױא זַא ,ןייז
 -עג םייּב ןּבעג טנעלפ ןעמ סָאװ ,ןעמענ-טרפ יד ןענייז גנול
 ,ץיזַאּב רעטסעפ ןייק ןעװעג טינ ךָאנ ,דניק ןופ ןרעװ ןריוּב
 םענופ ןטפַאשנגײא יד ןיא טדנעװעג ןעװעג ןענייז יז רָאנ
 לײט ןופ עיגָאלָאמיטע יד תודע טגָאז םעד ףיוא - ;עלעפוע
 ןיא טפַאשלעזעג עווטימירפ יד תעשּב טשרע .ןעמענטרּפ
 :יטינ יד ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,לָאצ ןיא רעכייר ןרָאװעג
 ןשטנעמ ןריצנערעפיד וצ רעגײטש זיא סע ןכלעװ ףיוא טײק
 םקלָאּפ םעד ןקריװ ןעמונעג טָאה ָאד טָא .ןעמָאנ ןקיּבלעז ןטימ
 ףיוא ,ןדנעטשמוא יד טול ,ךיז .קידנלעטשּפָא ; עיזַאטנַאפ
 ,דיחי םענופ ןטײקרעדנוזַאּב עלעוטקעלעטניא רעדָא עשיזיפ יד
 טכַאמעג םערכרוד ןוא ןעמָאנצ ַא ןּבעגעג םיא ןעמ טָאה
 .םלוע ןרַאפ ךעלטנעק םיא

 ;ןעמָאניּב ַא יװ טינרעמ ,םע טסייה ,זיא ןעמָאנוצ רעד
 לעלַארַאּפ טײג רע רָאנ ,ןעמָאנ-טרּפ םעד טינ טײּברַאפ רע
 סָאװ ,ןעמָאנוצ רעד זַא ,ןטלעז ךיוא טפערט'פ  .םיא טימ
 ,תונורסח ןוא םינמיס עשילרעטסיוא ןופ טַאטלוזער ַא זיא
 יד ןוא ,החּפשמ .ַא ןופ ןעמָאנ רעקידנעטש .רעד .ןרעוװ לָאז
 ןעמָאנוצ רעד סָאװ ,םעד ןיא טקעטש ןופרעד הּביס עטושּפ
 ליװ םנױזַא ;םעטייב ןקידנטעּפש ַא לָאמ עלַא טעמּכ טָאה
 זיא םָאד ואװ ןטרָאד .ןצרַאה ןגנירג ַא טימ ןדייל .שינ ןעמ
 ,םעד ּבילוצ רעדָא םחרכ-לעּכ רערָא סָאד זיא ,ןעשעג טרָאמ
 -- ללּכה ןמ אצוי סלַא -- טַאהעג טָאה ןעמָאנוצ .רעד סָאװ
 טעװ ןשינעמענוצ םינימ עלעיצעּפס ןגעװ .טלַאהניא ןװיטיזָאּפ ַא
 ! .ףוס .םוצ דײר ַא ןייז ךָאנ

 =וצ יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעצרוק רעקיזָאד רעד ךָאנ
 ןופ המישר ַא ןנעג ךיא ליװ ןעמענ-טרּפ יד יּכגל ןעמענ
 טעװ ןופרעד זַא ,ןכעה ךיא ןוא ,ןימ םעד ןופ ןרעמונ 200 ַא

 ןופ ןשינעמענוצ יד - גרעפנעפײװ .ש
 ג

 0 דײרק רעדַא רגשעװַאפילעי ןיא ןדײ

 / ."װעל ןרװיש, :ענרָאפ ןיא - װעל-רעװיש פז
 ןשמ 'עדנַארקס, :ענרָארג ןא - עּבמערקש (8

 .שטייט  ןקיּבלעז
 ,1924 יני ןט20 םעד ,ביבָא-ל ּת

 זיירק רעדַארגמעװַאסילעי
 (רֵארגטעװַאסילעי | קסוועיוָאניז)

 ,רעשלוּב ןעגנירדסיורַא גנושרָאפ יגייווצ םעד ןופ טײקיטכיװ יד
 -ַאּב ךיא לי ײּברעד .תוריקח עשיטערָאעט עגנַאל ןופ רעדייא
 יב ךָאנ ןשינעמענוצ ןענייז םלוע ןטושּפ םייּב זַא ,ןקרעמ
 םעּפע טָאה עיצולָאװער יד יצ .טײרּפשרַאפ קרַאטש גָאט ןקיטניה
 גולמַאז ןײמ ;ןגָאז טינ ךיא ןעק ,םרּפ םעד ןיא ןטיּכעג
 .ע'צולָאװער רעד רַאפ ןופ סלַאפנדעי טמַאטש

 ןשינעמענוצ יד ןענײז שידיי ןגיה םענופ טיקטנוּב רעד טיול
 -ריקרַאפ יד .ןכַארּפש ענעדײשרַאפ ןופ .ןפקַאװעגכױרַא ךיוא
 .שיסור--יר ,שיליוּפ--ּפ ,שיניאַארקוא--יקוא : ןטײטַאּב .ןעגנוצ
 רָאלק ןעניז טרָאװ ןופ טשּפ רעד ןוא םַאטשּפָא רעד ואו
 ןשינעמענוצ יד .ןּבעגעג טינ םישוריּפ םוש ןייק ךיא בָאה
 טײטש יז רַאפ וַא ,ױזַא ךיז ןלעטשרָאּפ בור סָאד ןעמ ףרַאד
 ןטױל -- ןדנוּברַאפ ןרעװ עדייּב ןוא ,ןעמָאנ-טרּפ רעפיוועג ַא
 -רַאפ יד ןעק לָאמַא .'יד, רעדָא "רעד, ךרוד -- טכעלשעג
 רעד ןיא ןעמענוצ ייֵּב .ךיוא לקיטרַא ןָא ןרעװ טצונעג גנודניּב
 ר--ךרוד טנכײצַאּב טכעלשעג םָאד טרעװ םרָאּפ רעשיװיטקעידַא
 רעד טימ ךיא ןעמישש ןעגנודנע ערעדנַא .ע -- רעדָא
 טמוק (-) לקיסַאּפ ןכָאנ .קיטענָאפ ןוא קיטַאמַארג רעשידיי
 -ַאֹּב יז ּכָאה ךיא יװ יװַא ,גנורעלקרעד עצרוק ַא ךימ ייּב
 ןופ טשּפ רעד זַא ,טזײװ לקיסַאּפ ןרַאפ ןכייצ:גערּפ ַא .ןעמוק
 -לקיפַאּפ ןכָאנ ןכייצגערפ ַא טסואוַאּב טינ רימ זיא טרָאװ
 -גערפ ַא ; ןרָאװעג ןלַאּפרַאפ זיא ןעמָאנוצ ןופ ןעניז רעד זַא
 ךַארּפשסױא יד .ןכַאז עדייּב טזײװַאּב ןעמָאנוצ ןכָאנ ףכיּת ןכיײצ
 -טענַאפלַא ןשינײטַאל ןטימ ,קיטיינ זיא סָאד ואוו ,טנכײצַאּב זיא
 -פָא ןשיאערבעה ןופ רעטרעװ יד ײּב ךיוא) עיֿפַארגָאטרָא יד
 -טעי שיטַאּב ייברעד ; ןלַאקָאװ טימ םיואכרוד זיא (םַאטש
 ןופ קיגנעהּפ;מוא 6 ןַא ו רעדיװטעי ,ס ןַא ָא רעדיװ
 .גיילשיוא  ןשירַארעטיל םעד

 .עלעקייק ַא יװ זָאנ םעניילק ַא טַאהעג טָאה - םערגַא
 -ָארַא ןַא -- (ןַאװ א רעטעטַאלעע ינַאטַאל ןַאװיא

 .רענעמוקעג
 .טכירעג םעד ןופ רעּבָאהּביל - (8) סטכַאטעגנײַא
 .וָארטסָא טָאטש רעד ןופ -- רעװָארטסָא
 .ךיש ענרעדָאמ ןגָארטעג - טַארקָאטסירַא
 / זיא סע תוה רָאנ ,"חנ-ןורהַא, ןסיהעג -- סעכ-ןרַא

 -סקלָאפ רעד ךיז טָאה ,רעדנוזַאּב 2 עדייּב ןדײדוצסױרַא רעווש
 .."ח, תוא .ןטצעל ןטימ טגנונַאּב רָאמוה
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 .ץענירּבָאּב טָאמש רעד ןופ - רעצ ענירּבָאּב
 ? -- (רעּביּב 'סוט קירּבָאּב
 "הרנח ןופ שמשרעּבײא -- (רעטָאפ 'דקוש ָאקטַאּב

 .אשירק
 ? - רעטכָאּב
 .ע'ּב ַא ןעװעג -- עלוגעלַאּב
 .ג"ב ַא ןעװעג -- עװײגלַאּב
 .מ"ב רעד ןעװעג - עסקַאט לַאּב
 .רעגנערּבמיוא רעסיורג ַא ןעװעג -- סעלכַאט-לַאּב
 .סַאּב טליּפשעג - סַאּב
 .ץַאּב רעד ףיוא ןמיס ַא םעפע טַאהעג טָאה -- קַאּב
 .רעגעלש ַא -- טקָאּב
 .דרָאּב רעמױרג ַא טימ דײ ַא - שטַאדָארָאּב
 ?(8גז:גש) ןץןַארַאּב

 .רָאיזַאטנַאפ רעפיורג ַא -- ר עליד ןָארַאּב
 טנעלפ עמַאמ ןייז סָאװ ,הוואנ-לעּב ַא -- לפעש ןָארַאּב

 .דָאּב ןיא ךעלפעש יד ןסיגנָא
 .םענױזַא טעבנגעג לָאמַא טָאה -- (לגיּב יסוע קילּבוּב
 .םַאנײה ַא ןופ טמַאמשעג- (ט) סעּבוּב
 .טסילַאדנַאקפ -- (סוכ ןַאילּב
 סָאװ רענייא -- (ךיז טעּפעשט סָאװ רענײא 'רקוש ץוּב

 .ךיז ןגָאלש וצ הטונ זיא
 .רעלּפַאלּפ -- (שיטעָאֿפָאטַאמָאנָפ םָאּבמיּב
 ,גנוי רעּבָארג -- (הלנע-לעּב 'םוע קינשזוידניּב
 .דנילּב ןעװעג -- רעדנילּב
 רעטעשטעילקַאעצ ַא שימ ענעריי ַא - עכעשטסאנועּב

 .זָאנ
 .רעגניפ רַאּפ ַא ןרױלרַאפ טָאה - עקלַאּפזעּב
 ? - קיועּב
 ןקייַאר םעד ןיפ רעּבָאהּבל -- (עקפ-ןב יקעּטנעּב

 .טכירעג
 .לרעּב ןסייהעג טָאה רעטָאפ רעד -- סלרעּב

 ,רעלּפַאלּפ ַא ןוא רענגיל ַא -- (רענגיל 'דקוש ןוכערּב 1

- 

 .ףצחמ ַא - םינוּפסעוַא רעקידנענערּב
 יז . ןציוּפשַאּב טגעלפ -- (ןצירּפש 'פוע קַאינזירּב

 .סטכעייּפש טימ רערעהוצ ענ
 .ןכערּפשּפָא ףױא םידאמ ַא ןעװעג -- טָאג

 .םימש:ארי ַא - (4 למײרטש םטָאג 9
 .עיגילער וצ גנואיצַאּב ןיז טױל -- (וע יָאג ,

 .להק ןיא רעריפלדער:טּפוה -- ַאװָאלָאג = =
 ! - ןָאלָאנ 9
 -יושעג סיורג ַא טַאהעג -- (ץכעליוושעג 'רקוש עילוג :

 .ןקַאנ ןפיוא ץכעל ./
 -יא ץכעליװשעג ַא טימ ענעדײ ַא - עטַאװעילוג ײ

 .גיוא ןרעּב
 .בנג ַא - (בנע ףענַאג
 רענַײק .לייװ ,ךוחּב .ַא ןבילבעג ויא -- עיטנַארַאג

 ןטוג ַא ןָאט טעװ רע זַא ,ןריטנַארַאג טנעקעג טינ םיא טָאה

 .ךודיש
 .רעקױה ַא - (סוצ שטַאּברָאג
 .ּפָאנקלנרָאג ןסױרג ַא טַאהעג - לגרָאג
 יסור טימ תוכייש רעקיג:ַאלק רעד טױל רָאטַאנרעּבוג

 .ןפיל עּכָארג שימ דיי ַא -- (פיל-ַאּבוג
 .רענעסַאלעגסױא ןַא - קַאּפלוג
 ךרוד ךיז שנלײצעגסױא -- (נַאג פול קַאיסוג

 .ןדיר ןיפ רעדנוזַאּב

 .םסע

 =פיוא דיז טוװורּפעג לָאמנײא טָאה - רענעגנַאהעג

 .גנוקיטפעשַאּב - רעועלג
 .קַאזרעדױלּפ ַא ענעדײ ַא - לקעלג
 =רעד סָאװ רַאנ ַא -- (( 40 4חט 5 ,םערּב 'רקואנ סדעג

 .ןעננעה

 ךיז
 ןנירק ןיײא ןיא ןטלַאה טנעלפ -- (םונחיע םענעהעג

 סָאװ רעניא -- (שמש-םונהיה סעמַאש-םענע העגנ

 .ןדירפוצמוא ןעװעג לָאמ עלַא זיא
 רעײז טַאהעג טָאה סָאװ רעניא -- (חולע ךַאילעג

 .דרָאּב ענייש ַא
 .ררָאֹּב ןופ ּברַאפ רעד ּבלוצ - רעלעג
 ונַאג ַא טעבנגעג לָאמַא טָאה - עלעזנעג

 .ןופרעד רעּבָאהּבל - ךעקעל רעטליפעג !
 .םינּפ ַאזַא טַאהעג - רעטלּפוטשעג

 .ןעזמיוא ןטױל -- רעּבָארג
 .רעד יד טַאהעג -- רענירג
 .ךיז טּכָארג סָאװ רעניא -- (םוצ טָאלָאד
 .לטיה ענרָאמ ַא ןגָארטעג טָאה - קרעטלּבוד

 .עיכָאװד ןסייהעג טָאה עמַאמ יד -- פעיסָאװד !
 .פיל רענעטלַאּפשעג ַא טימ רענײא -- ינּבוגכואװד ;

7 
 ףצמק ַא - 60 ּבמעיוד
 .רענעמַאלעגכױא -- (רקוש ןוגַאשזד !

 .דיי העניד ַא = רעניד
 .(דָאיד) ץ'כעגעוד ןופ רעפױקרַאפ - רַאיטגעד
 :ד" רעקיטפערק ַא - ּבמעד
 .ענשזַארד טָאטש רעד ןופ -- רענשזַארד
 .סײנ םעּפע מכוועג לָאמעלַא טָאה -- ּפָאק ײרד
 .לרָאה ןסיהעג טָאה עמַאמ יד -- סעדוה
 .רעזייּב ַא רעיײז -- (ןמה ןעמוה
 .זָאנ רעד רעשנוא טדערעג - רעטַאװינוה
 .ןדײר רענישש ןטױל - רעקירעזײה
 .טלַאטש ןשיטעלטַא ןופ דײ ַא - ןָאגַאװ
 .עטַאװ ןכַאמ טנעלפ - רעכַאמלטַאװ
 ןוא ןוטרעסַאװ ןייז ףיוא ןציז טנעלפ -- (םול ַאגיִאװ

 !המחלמ ףיוא ײג ךיא :ןעיירש
 .(פָארק) עילָאװ ַא טַאהעג -- עילָאװ
 .ןגיױא ענעטּפעש טַאהעג -- (ףָאש ןימ א ךעלָאװ

 } / לאַנדױבּוך  )6{
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 .זָאנ עטיוה עכַאלפ ַא טַאהעג - ץנַאװ
 .גנוקיטפעשַאּב - רעריפרעסַאװ
 .רעלדנעהניװ - רעקנעשנײװ
 םייּב טנעה יד טימ ןכַאמ קרַאטש טנעלפ - ליטטניװ

 .ןדייר
 .ךַארּפשפױא -- עטַאװעקיאַאז
 .שטנעמ רעקיארמיא ןַא - עכערעװַאז
 .לוש .רעשרעּבײװ רעד ןיא ןירעגָאז ןעװעג -- ןרעגוז
 .רענעסַאלעגסױא -- עװיוסעװלעליוז
 .ןעמַאמ רעד ךָאנ - סעטַאלז
 ּׂ .גנוקיטפעשַאּב - רעכַאמרעגײז
 ןעמָאנ-עילימַאפ ןטימ שטנעמ רעטכעלש - ךַאּבַאט

 .חּבט 'רּבעה ; וָאקינזער
 .גנוי רערטיכ -- (ןיד 'םוצ קָאנָאט
 .ןעור טינ לָאמנײק .טנעלפ - ץנַאט
 .קידנעײג ןצנַאטרעטנוא טנעלפ - ערויצנַאט
 .עשר -- (םעקַאמַארײה יד ןופ רעריפ ָאקנענַארַאט
 .קַאזרעדױלּפ -- (שיטעָאּפָאטַאמָאנָא םַארַארַאט
 .ּבױט ןעװעג - רעּביוט
 ןפורעג ןעמ טָאה יװַא -- (ךעלשיפ ענילק ַאק'לוט

 רעיײז ףיוא זמר ַא טימ ,רעטָאּפ ןּכָארג ַא ןופ ןוז ןרַאד םעד
 .שיפ ןעמָאנ:ןעילימַאּפ

 .ךעטסַאּפ ַא ןעװעג טײהרעגני -- קינטַאילעט
 .ןַאטרעטנוא רעשיקרעט ַא ןעװעג - קרעט
 לָאמַא ויא ,רעלעששנוויוא -- (ןעמיוק 'םודע--ַא בורט

 .ןעמיוק ןיא ןלַאפעגנרַא
 טײקידװעריר ןײז טימ -- קסַאירט

 .טלעװ ַא ןעלסיירט
 .טַאט ןכָאנ - םלעקנַאי
 ןצמק ַא - טעּבטמ ענילק עשרעטָאט ַא קילסָאי
 טַאט ןכָאנ - סלסָאי
 ןעמָאנ-ןעױרפ רעשיסור) ַאכָאדװעי

 .קינרעּבײװ א -- (טײקּבָארג רעשרעּבייװ
 .גנוקיטפעשַאּב - ןוַאכ
 .םעניװַא טעכנגעג לָאמַא טָאה - טַאלַאכ
 טינ ךיז טגעלפ םָאװ שטנעמ ַא -- (הטרח) עטורַאכ

 -ןרילרַאפ וצ ןּבָאה ארומ טנעלפ רע לײװ ,ןפילשַאּב ןענעק
 .רעמירַאּב ַא - (סוצ טסַאװכ
 ױזַא טגעלפ סָאװ ,ןַאמ=הרבח ַא -- (יתאטחנ יסוטוכ

 .השעמ רעסואומ ַא ייּב ןקַאּפ םיא טנעלפ ןעמ בוא ,ןפורפיוא
 עלעטניפ ַא יװ עלעקנערּפש ַא טַאהעג -- (קיריח) קיריכ

 | * .זָאנ ןפיוא
 .לַאמרָאנ ןצנַאגניא טינ ןעװעג -- (םישוחת םישיעכ
 טימ ןפע טנעלפ - .םעקלּבַארג יה םיט קירכ

 .רעגניפ
 .םידגּב עטעטַאלעג ןיא ןצמק ַא - ינַאטַאל
 .װנע ןַא - ('ל) קינװואװדעפַאל
 .םקואװ ןטױל -- רעגנַאל

 *פיוא רע טנעלפ

 ןופ ןמיס ַא רַאמ

 4 זײרק רעדַא רגטעװַָאפילעי ןיא ןדײ ןופ ןשינעמע

 .רַאנ רערַאד ַא - שקָאל
 ּפָאמ ,רענענַאטשעגּפָא קיטסײג ַא - ּפָאטנשקָאל

 .ּמ ָא ק טימ טריאיצָאסַא אמּתממ
 .שקָאל ןופ רעבָאהּבל - רעסערפנשקָאל
 .הטוש -- קעשָאל
 העײג רעכיג ַא - רעפיול
 .גנוי רעּבָארג -- (ןרעדױלּפ 'רקוש ּפַאיל
 ןטימ די" רעכָארג ַא -- ('ּביל, ןעמָאנ ןופפ ָאּביל

 .ביײל ןעמָאנ
 .גנוקיטפעשַאּכ -- (העלדנעהדרעפ 'רקוש טנַארעװיל
 .רעשיװשיל - קיװמיל
 .ּפיל עקירנעגנעהּפָארַא עטיירב ַא טַאהעג - ּפיל
 .טכיל ענעבלח ןכַאמ טגעלפ -- רעיצטכעל
 -ַאּכ ןָא שטנעמ -- (עשַאק ַאוַא 'רקוש עקשעמעל

 .רעטקַאר
 .ענענײא סָאה - עקמעל
 .ּפַאיל יל:פ ,רַאנ -- 69 על
 ןוא ךיג טרערעג -- סקַאזרעדױלּפ 'רקוש עכעטעּפעל

 .ךעלטייד  טינ
 .רעּבײרטסעװַאטַאק - (ץל ץעל
 .שטנעמ רעזיּכַא -- (תומה-ךאלמ סעװּומַאכלַאמ
 .ועע ןַא -- (ךאלש ךעלאמ
 רַאפ סעּפע טלּברוּכעג טײהרעליטש -- קישטרומַאפ

 1 ףיז
 עכעלטכעלשעג יד ןופ גנונעכײצַאּב ,יסוע יוקַאדנַאמ

 .רעלדניוש ַא -- ןענַאגרָא
 .םינּפ-תװע - 60 קַאיטנָאמ
 ַאמ טרָאװ סָאד ןדיירכיוא טנעקעג טינ - עכעצינַאמ

 ד .

 .עיצַאמסעפינ
 ןניוא יד טימ ןעלטניפ טנעלפ -- סור ָאליַא גרָאמ

 .ןדייר  םייּב
 רע ליװ ,א- ם ןּנירש ךיז טנעלפ - דיװּודנגומ

 .שטיוָאדיװַאד .יסיָאמ .ןפייהעג טָאה
 .קינרעבײװ ַא - דיומ
 .גנוקיטפעשַאּב -- םירופסרעכיומ
 .םוָארפ השמ ןסיײהעג ךעלשנגיא - םיריּפ עשיומ
 .גוי רעּבָארג -- 60 עגרומ
 .ןעקתהעג - סיפ ןעמירק ןטימ
 .קַאּב ןפױא עמַאלּפ ַא טַאהעג - לוײמ
 .גתליטפעשַאּב - רעקיכלימ ,עקיכלימ
 .םכח - רעטסינימ
 ײמ ףױא ןטילעג - (חב=ש רעכוּבנדירימ
 .גנוקיטפעשַאּב - רעלקיעמ
 .גוקיטפעשַאב -- (חמלש דעמַאלעמ
 .קעשָאל רעשירַאנ ןיימ :ןופ תוביּת ישאר -- לָאנעמ
 ךוּב ַא ןופ רּכחמ -- (ךורב רקקש ךערוּבריוקעפ

 .ןעמָאנ ַאוַא טימ
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 .ןדנ םעד ןענעדָאװַאּב אקוד טלָאװעג - שטנעמנדַאנ
 .זָאנ עסיורג ַא טַאהעג -- זונ
 .ןסערעד טגעלפ -- קינדינג
 .שטנעמ רעקיארמוא ןַא - ןעיטַאּבכַאפ
 .ןדייר םייּב ןעּפָאס טגעלפ -- ָאקּפ ַאמ
 .גנוקיטפעשַאּב -- ןרעװרַאפ
 .ןסערעד טגעלפ -- (ןרעוּב 'פוע קילרע װפ
 רעטנוא טדערעג -- טײלפסקלָאפ ירקוש ָאקליּפופ

 .זָאנ רעד
 .גנוקיטפעשַאּב -- רעילָאטם
 .ןגיוא עסיורג טַאהעג - (יורג 'רקוש ָאקװיּפ
 .רעטַאל ַא טַאהעג לָאמעלַא -- עטַאקרָאמפ
 ."ןוױה יד ןיא טײג סָאװ/ ורפ - עכעשטידָאּפס
 .ןוח -- (העגניז 'רקוש קַאװיּפס
 .ןסערעד טנעלפ -- לַאגריּפפ
 .רעמירַאּב -- װעילעּבָאקס
 .שטנעמ רעקיאורמוא -- (רעגנירּפש 'סוצ ןוקַאקפ
 .ןרָאװעג ךייר ךיג -- (סוצ שטַאגָאּבָארָאקס
 טרעװ םָאװ ,"טערטרָאּפ , ןופ טמירקרַאֿפ לטנע רטָאַּפ =

 -ימ א ףױא שינָאריא -- ("ןייש, טשּפ ןטימ ךיוא טצונעג
 .ןדיי  ןפוא

 .טמָאּפ-זיי-ק יד עדנערַא ןיא ןטלַאהעג -- רעטשטָאּפ
 ַאיַאנלָאּפ ןופ תוביּת-ישאר רָאנ ,'רּבעה טינ דעכַאּפ

 ןסיורג ַא ףיוא -- (םינָארַאנ בוטש עלופ ַא ,יענרוד ַאטַאכ
 .רַאנ

 ןטלַאּפ ַא טעבנגעג לָאמַא טָאה - ָאטלַאּפ
 ןּבלַאהטרעדנָא יװ ןעוװעג ךױה - ַאדישז ַארָאטלָאּפ

 .ןדי
 .גנוי רעּבָארג -- (ןעמָאניטרּפ 'רקוש סַאנַאּפ
 .ןסע םייּב פיל יד טימ ןעצקָאמש טנעלפ -- קויצַאּפ
 .גנוי רעבָארג -- 6) ַארויצַאּפ
 .שיויפ ןוא קיטכײג רעקיצומש ַא - ךרַאּפ
 עגנַאל זיא סָאװ םעניײא ןופ ןעמָאנ:עילימַאפ ןיטושַאּפ

 .טשינרָאג ַא רעמירַאּב ַא -- (ַאװָאלָאג:טָאמש ןעוװעג ןרָאי
 .סַאטשּפָא -- רעשיליוּפ
 לָאמעלַא ןוא ּבָארג ןעװעג -- (עּפָאס 'םו) לעיטכוּפ

 .םעטָא  טּפַאכעג
 =יימעג -- (ןַאנרָא רעקיטכעלשעג רעכעלּביײװ עגרוּפ

 .גנוי  רענ
 ?לקרוּפו
 -רוּכיש ַא -- (עצינַאיּפ ןופ טמירקרַאפ) עקשטידנַאיּפ

 : .עט
 -ישטַאלּפ ַא טימ דיי ַא -- (ןרָאלמ 'רקוש קָאלַאּפדיּפ

 .זָאנ רעק
 =ױה ַא רעײז -- (ּבלַאהטרעדנָא 'רקוש קַארָאטװיּפ

 ,רעכ
 ,ןגיױא יד טימ טלטניּפעג - רעלקניּפ
 .הװאג-לעּב ַא - טַארקָאטמיּפ
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 .שמנ רעקירלמט ַא - עטַאקסיּפ
 ןופ טזָאלּב םָאװ ןױשרַאּפ ַא -- קיּפיּפ

 .לּפָאנ ןקידנצרַאטש
 .םנָאלַא -- (עגרוּפ 'לגפ רעלקיעמעגריפ
 ןגָאלק ןיא ןיא טלַאה סָאװ ןױשרַאּפ ַא - ןרעשיּפ
 .טעּב ןיא ןצעג טגעלפ שינעמענוצ םעד טימ עטייווצ יַא
 .רעלדניוש -- טילּפ
 ?ץלעּפ
 .רעיגקידיל רעטעפ ַא -- (לױּפ) קיּפמעּפ
 .םיאשח םענעי ייּב ןכוז לָאמעלַא טגעלפ -- רָארוקָארּפ
 ַא - (הלילּב ;םוק 'פר ,ידירפ עלײלַאּבידירּפ

 .ןעיורפ ןופ רעּבָאהּביל
 .ןדײר םייּב טעפנָאפעג -- עטַאּפנָאפ
 ענייז ןּברַאפ טנעלפ טָאװ דעלדנעהדרעפַא -- רעּברַאפ

 .ררעפ
 .רױּפַאק ןָאט לָאמעלַא טנעלפ -- טרעקרַאפ
 .רעלדנעהשיפ ַא - רעשיפ
 .גנוי רעּבָארג - קָאלפ
 2? - ײלפ
 טינ טָאה סָאװ םענייא רַאפ ןעמָאנ-קזוח--עמ עלעצרעפ

 .ךַארּפש יד ןדייר טלָאװעג טרָאפ ןוא זיוצנַארפ .ןייק טנעקעג
 ןשיװצ עיצַאיצָאסַא עקיגנַאלק יד טקריװעג אמתסמ ָאד טָאה סע
 ."עלעצרעפ , ןוא "עסנַארּפ

 -הרמ ,טכַארטרַאפ ןעװעג לָאמעלַא - רעכעלײרּפ
 ׂו .קירהרוחש

 .טילּבנוָאר ןעמָאנ ןטימ קינרעכָאװ ַא - סילּבנּפַאצ
 .לדרעּב ענעגיצ ַא טַאהעג -- לקעּפַאצ
 .המוש ַא - גיצ
 .טנעה עקידרעטיצ טַאהעג - רעקידרעטיצ
 .ןעלדיז ױזַא ןרעדעי טגעלפ - סעובש עיװצ
 .ןַאמ רעקרַאטש ַא -- (רוח רעדליװ פוס ןַאּבַאק
 .ךיוּב רעּכָארג ַא -- (םיּברעק 'רקוש לקַאּבַאק
 -רַאפ עגנַאל ַא טַאהעג -- סלודנעּפ 'רקוש שטַאװק

 .דרָאּב עטוָאלרָאװ
 .גנוקיטפעשַאּב - לַאװָאק
 .טנַאקיזיר ַא - קַאוָאק
 .וצ ךיז טעפנח ,עקשיל ַא - קיטָאק
 .ךַארּפשפױא ענדָאמ ַא טַאהעג - עקשטַאק
 -תרדה טימ שטנעמ ַא -- (לודנןהּכ לדוג ןעיָאק

 .םינּפ
 הָאנ יד ןיירַא םוטעמוא טקעטש -- לפעלכָאק
 .קַאורעדױלּפ ַא ענעד" ַא - עצינטָאקָאלָאק
 .ןופרעד רעּכָאהּבל ַא - פעמיצ רעטלַאק
 .ןעלשעצ-=עירעטָאל ןופ רעפיוקרַאפ -- רעטקעלָאק ,

 .רעטקָאד?ןדרעפ ַא רַאפ ךיז טנכערעג -- לַאװָאנָאק
 .קינרעכָאװ -- (העפערפנייב 'םור) זיר גָאטסָאק
 ? - עטָאּפַאק
 .נוקיטפעשַאּב -- (םצק װעצַאק

 ַא טימ ,ךיז

 ;ךי
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 ? - ןּברָאק
 : .קינעשעק -- ?סוט קישטנ ַאמרַאק
 םינ:ש עלַא טנרָאורַאפ טָאװ ענעדי יד - עצינּבוק

 ."ּבוק, ןופ רעסַאװ עפיײה טימ תּבש םוא
 .רעקיטקיװעגנילק -- (טקעפניא 'רקוש ַאק'זוק
 .ןעזמיוא ןטױל -- רעקיטיוק
 .גנוקיטפעשַאּב -- ר ערעקנעמיוק
 .לכאמ םעד ןופ רעּבָאהּבל -- שילוק
 .שטנעמ רעטמָארּפ -- (טנוה-ףָאש יליוּפ לעדנוק
 םענילק ַא טימ ןענעונַאּב ךױ טנעלפ -- ַאקיּפוק

 .חוויר
 עילימַאפ עקיפקיװעגנײלק ַא - עקטָאנ עצוק
 : ? - וקירוקוק
 .רעלדנעה:תופוע -- ּפַאלָארוק
 -ָאיציָאּפָארּפ טינ ,קיסקיװעגניילק -- (רקוש ּפודרוק

 .טרינ
 .וָאנ ןופ םרָאפ רעד טױל -- סָאנרוק
 קידנע צרַאפ ,שטיד ןדייר וצ טנימעג - שטַאדלגיק

 .רעטרעװ עשידיי יד
 .יציא ןופ קווח:ןושל -- יציק
 .רענַאמטשרָאװ -- רעכַאמעקשיק
 .קַאזרעד ולּפ -- ּפָאלק
 .סקאװ ןטױל - רענײלק
 .ּפָאנקלגרָאג ןסיורג ַא טימ -- ּפָאנק
 .(ליפשנטרָאק ע ךָאּפ ןוא רעלעטשנייא ןַא -- קַאנק
 .ץּכ ןעמָאנײעיליטַאפ ןופ םרָאפרענעלקרַאפ -- עלעצעק
 .רוטַאנ עשיבנג ַא -- (םוד) ןודַארק
 .ענעגײא סָאד -- 'דַארק
 ' .רעכַאלּפָא ןַא - עװעּפָארק
 .םילכאמ-טיורק ןופ רענָאהּביל -- טיורק
 .רעכַאמצירג -- קינּפורק
 ןעמרק ַא טימ - (סוע ַאקשטורָאװירק
 ױלַאה רעמרק ַא - (פױט ַאק יעשָאװירק
 .ןעקנוהעג - רעמירק
 .ןופרעד רעּכָאהּביל -- שײלּפלסָאר
 .רָאה עטיור טַאהעג -- רעטיור
 .גנוקיטפעשַאּב -- (אפוע עפיור
 .עילָאר ַא ןליּפש םוטעמוא טלָאװעג -- רעריפלדער
 .רעייגקידיל -- (סוו ָאליַאטַאש
 .גנוקיטפעשַאּב -- (שמש סעמַאש
 .רוּכיש ַא -- (רוכיש טימ ץנַאנָאפַא ַאש ַאפ-ריקַאש
 עלעקנוט ןיא רָאה עצרַאװש טַאהעג -- רעצרַאװש

 .טיוה
 סָאװ לריימ עפיאימ ַא -- עק'לָא געשטש עצרַאװש

 : .ךיז ןצוּפ טַאהעג ביל טָאה
 ,קיאורמוא ןָאט גנידצלַא טגעלפ -- (דיג 'רקוש יקדיװש

 .קיטכַאה וצ
 .גרַאװרעטופ ןכיירטש טגעלפ - רעכַארטש

 .םערָא

 .ר/קיװענײזש ַא -- ערומיטש
 .גנוקיטפעשַאּב -- (טחוש םעכיוש
 } .םונש ןעװעג - רעמיטש
 .םינפ-תוע - ץעגײש
 .גנוקיטפעשַאּב - רעטסיש
 ?ץלַאמש
 .רעטַאקרָאמכ -- קרָאמש
 ? -- (לעפ ענעּפָאש םיומש
 - .גקיטפעשַאּב -- רעדַאנש
 .גנוקיטפעשַאּב -- ר עקנעש
 ןצמק ַא - ?עגידנַאּפש
 .רעקיפקיוועגניילק -- (סָאנירעמ 'רקוש עקנַאּפש
 - (טנַארפ ,וטזחטפ לגױפ דעד ךעלטנגייש קַאּפ ש

 .ןייפ ךיז ןדיילק וצ טַאהעג ּביל
 ומר ַא טימ ,רוכיש ַא -- (שַאלּפ 'רקוש קילַאקש

 .(קלַאפ) קילַאפ ןעמָאנ ןייז ףיוא
 .וַא ,ףָאהרַאפ ךיא ןוא ,ךַאפ ןיימ טינ זיא קיטכיװגניל

 -ַאמ ןטכַארּבעג םעד ןצונסיוא ןײלַא טעװ לנויה:לעּב רעזנוא
 ריכ ךיז שליװ םע .טקנוּפדנַאטש ןשיטסיװגניל ןופ לַאירעט
 .ןעגנוקרעמַאּב עשיטכירָאלקלָאפ עצרוק רָאּפ ַא ןייז ףרצמ רָאנ

 רעטקַארַאכ רעייז טול ןלייטעצ ךיז ןזָאל ןשינעמענוצ יד
 ןיא ןעמונעג טרעװ תישאר .סעּפורג עכעלטע ןיא טשּפ ןוא
 "א :ןשטנעמ םעד ןופ טײקרעדנװַאּב עשיזיפ יד טכַא
 -ירד רעד ,רעצרַאװש ַא רעטייװצ רעד ,רעדנילּב ַא זיא רענ
 ס.לוגמ טּפָא ןרעװ ןעמענוצ ענױזַא .װ"זַאא רעלעג ַא רעמ
 עסואימ ַא םעפע ןענעכײצַאּב יז ןדייס ,ןעמענ:עילימַאּפ ןיא
 ץנַאג ךיז טכוח ןענייז םינמיס עקיצניײא יד םגה .טּפַאשנגײא
 ענעטָארעג ןענופעג טרָאפ ץיװ:סקלָאפ רעד טָאה ,עקידעכָאװ
 העד ןיא טּפיױהרעּביא סױרַא ךיז טזייװ סָאד ;סעיצַאיצָאסַא
 -לָאּפ רעגייטש ַא ,םומ ַא ןופ ןוא טלַאטש ןופ קיטפירעטקַארַאכ
 .קיריכ רעדָא ַאדישז ַארָאט

 ןיא עלעוטק עלעטניא סָאד םױרַא טפור סנטייווצ
 ָאד .שינעמענוצ ַא טימ םיא ןדיײלקַאּב וצ קשח םעד ןשטנעמ
 ףױא גונענ זיא טײיקיניילק ַא ;תונמחר םוש ןייק טינ טליג
 שממ ָאר סײװ ץיװ רעד .רעליײמ עשיטייל ןיא ןלַאּפוצנירַא
 ,שטַאדלגיק יװ ןעמענוצ עניװַא .טינ ןצענערג ןייק ןופ
 ,ַאשַאּפ-ריקַאש ,רעליד ןָארַאּב ,עמ עלעצרעפ
 לרעּפ עתמא ןענײז ערעדנַא ךס ַא וא עכעשטידָאּפּמ
 רעּנירַא טינ אמזסמ וטייג ןעמענוצ ענױזַא .קיטכירָאמוה ןופ
 .השוהיּב

 רנַאל דעדָא טרָא ןטיול ןעמענוצ ןעײג טרָא ןטירה ןפיוא
 / ,בײהמ זא לכש רעד יװ ,ןעניז ענױזַא .םַאטשּפָא ןופ
 העטרעפ רעד ןופ ןעמענוצ ענעגייא סָאד ,ןעמונעגנָא רעייז
 ףעגנוקיטמעשַאּב יד ףױא ןָא ךיז טרַאּפש סָאװ ,עּפורג
 קידעכָאװ זיא גנידצלַא ,רָאמוה ןייק ןייז טלָאמעג טינ ןעק .ָאד
 ןעמענוצ עניזַא בור סָאד טרעװ רַאפרעד ןוא ,שיאַאזָארּפ
 -וצ יד רעּצָא .ןעמענ:עילימַאמ ןיא לגלוגמ טיצ רעד טימ
 ןעמענ ןלעװ רימ ןעוו ,טײטַאּב םעניילק ןייק טינ ךיוא ןּבָאה ןעמענ
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 עסיװעג ַא ונוא ײז ןּביג טייז ןײא ןופ זַא ,טכַארטַאּב ןיא
 ,ר עשיליופ רעדנעל-סגנורעדנַאװפױא יד ןגעוו גנולעטשרָאּפ
 ןופ דליּב ַא זנוא ײז ןלָאמ טיז רעמייװצ רעד ןופ ,(קרעט

 םָאד ךיו טָאה בנַא .הליהק רעד ןיא תוכאלמ ןוא תוסנרּפ יד ,
 ןימ .ַאזַא ןיא וליּפַא רָאמוה ןגָאדטוצנײרַא ןענוגרַאפ  קלָאּפ
 ,ָאק'טַאּב ןעמָאנ רעד היחמ א טינ זיא יצ .ףָאטש ןרעטכינ
 ?םיתמ יד ןופ עטַאט רעד

 :טַאּפ יד ,ןימ רעטפניפ רעד ךיוא זיא טײרּפשרַאפ דעייז
 םלַא בור סָאד ךיז ןפערמ םָאװ ,ןשינעמענוצ עשימינָאר
 =ענַאּב עּפורג יד .ןעמָאנ םרעטָאפ םעד ןופ ןעמרָאפ-װיטינעג
 טּפױהרעּביא ,ןעמענ;עילימַאפ תרוּתּב טּפָא ךיוא רימ ןענעג
 ןמימ ןריצלָאטש וצ ךמס ַא םעּפע ןעועג זיא סע ואו ,ןטרָאד
 ןַא רעדָא ןָאז- ,ןַאמ = ןבעגעוצ ןיא לָאמטפָא .ןטַאט
 .ףַארט-זָאלמױא .רעקיכַארּפשרעדנַא רעדָא רעדנַא רעשיטנעדיא
 רעּבירעד ,עסיורג .ַא רעײז ךיוא ךעלטנייװעג זיא עּפורנ יד
 קידרעװקרעמַאּב .ןליּפשיּב רָאּפ ַא טימ טננונַאּב ָאד ךיז ךיא ּכָאה
 ַא ,ןטלעז טינ טפערט ןעמ סָאװ ,קימינָארטַאמ יד ןיא
 נָא ןַא ויא סָאד .ח"זַאא סעצנַאכ ,סעטַאלו רעגייטש
 לָאמַא טָאה סע סָאװ ,עלָאר רעסיורג רעד ףױא שינערעהוצ
 ןירעּבעגהסנרּפ יד ןעװעג זיא יז ; יורפ עשידיי יד טליּפשעג
 קסוע טָאה ןַאמ רעד םָאװ טייצ רעד ןיא ,החּפשמ רעד ןיא
 =לעז ןייק טינ ךיוא ןעניז ןעמענרעטומ יד .הרוּת ןיא ןעוועג
 וַא ,ןרעװ טנָאמרעד לָאז בגַא ךרד .ןעמענ-עילימַאפ ענעמ

 עטנַאסערעטניא שיפַארנָאנמע שּפיה טגנערּב המישר רעזנוא
 ,ןּברַאטשּפָא ןיא טציא ןטלַאה םָאװ ,ןעגנוקיטפעשַאּב עשרעּביײװ
 .עצינּבוק ,ןירעװרַאס ,ןירעגָאז רענײטש ַא

 ןופ ןעמענוצ םורַא טמענ ךעלדנע עּפורג עטסקעז יד
 ןַא ,חקּפ ַא ןופ לַאפניא ןַא .רעטקַארַאכ ןקילעפוצ ַא
 רעדָא דוד-ןגמ וצ טכַארּבעג טָאה עיצַאיצָאסַא .עוויטיאזטניא
 ןָא ךיוא רשפא ךיז ןרעק םעד שימ .לנ'דא םירוּפ השפ
 ַא ףיוא תודע ןגָאז םָאװ ,ןעמענוצ ענעטלעז רָאנ טינ ענעי
 ,עוקפּב לשמל ,הליכַא רער וצ טפַאשּביל רעלעיצעפס
 .וַאא רעסערפנ שקָאל ,םעמיצ רעטלַאק

 ץצרוק רָאּפ ַא ןּבעג וצ ןיײז טבױלרע ךָאנ רימ לָאז
 ןעמענוצ שפיה .רעשקַארַאכ םענײמעגלַא רעמ ַא ןופ ןוײװנָא
 ףיוא טיוּבעגפיוא ןענייז לײמ .שיטעָאּפ ָאטַאמָאנָא ןענייז
 ןקידמיצולּפ ַא ןופ אמתסמ ךיז ןעמענ סָאװ ,ןליּפש טרָאװ
 -נּפַאצ ,קילַאפ - קיל ַאקש רענײטש ַא ,לַאפנייא ןטוג
 תיביּת-יש אר יד אמ-סמ ןענַיז שידי ןייר .טילּבנזָאר-טילּב
 =ע פ ײא רעד ךיוא זיא שידײ טכע .דעכַאּפ ןוא לַאנעפ יװ
 :ויזַאא חולנ ,רעכעלײרפ ןיא םיא ןעעז רימ יה ,םזימ

 ןייז דרועמ לָאז גנולמַאז עניילק ןיימ זַא ,ןלעװ טלָאװ ךיא
 -ָאד םעד טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ רעשרָאפ ערעגני ערעדנַא
 -:ָא םיוק-םיוק ךָאנ זיא םָאװ ,גנופַאשסקלָאפ ןופ גייווצ ןקיז
 .טפַאשנסיװ רעד ןופ טרירעג

 ןושל:רוטַארעטיל ןוא טקעלַאיד
 (גרוּבמַאה) םיוּבנריּב .ש ר"ד ןופ

 סָאד ךיז טױב טקעלַאיד ןכלעװ ןופ דוסי םעד ףיוא
 ?שיריי עשירַארעטיל

 טלָאװ ,הלאש רעקיָאד רעד ףױא ןרעפטנע וצ ידּכ
 ןושל-רוטַאדעטיל ןימרעט םעד ןריניפעד טפרַאדעג םדוק ןעמ
 טָאד .ןושל:דוטַארעטיל עשידי סָאד ןּבײרשַאּב ךָאנרעד ןוא
 ןזיװעגפיוא טלָאװ ןעמ זַא ,ןפוא םעד ףיוא ןוטע ג ןעמ טלָאװ
 טלָאװ םורַא יױזַא ןוא .ןטקעלַאיד יד ןגעקטנַא ןצענערג ענַײז
 רַאפ יד ןופ תועּפשה יד ןרָאװעג רָאװעג סגעװ ןייא ןיא ןעמ
 ,ךיז שײטשרַאפ .שידיי ןש רַארעשיל ןפיוא ןטקעלַאיד ענעדײש
 רעד רָאפ ךָאנ טײטש סָאװ ,טעּנרַא עסיורג .ַא ןיא ָאד

 רָאּפ ַא ןענעכיצנָא רָאנ ךיא ליװ ָאד .עיגָאלָאליּפ רעשידיי .
 .ןכירמש .עשיטַאמעכב

 בור'ס רעקלעפ ערעדנַא יּב זיא ןושל עשירַארעטיל סָאד
 -ןטנעגילעטניא םענופ ןושל עטדערעג סָאד תעשּב ,סנּבירשעג ַא
 -סקלָאפ םוצ טײקטנעָאנ ןופ תוגרדמ ענעדישרַאפ ףיוא זיא טַאלק
 עטככעה יד ךיז טניפעג זנוא ייּב .ןטקעלַאיד יד וצ ,ןושל
 :ַארעט ל ןוא טקעלַאיד ,טסייה סָאד .טײקטנעָאנ ןופ הגרדמ
 סנייא טלײטעגּפָא טינרָאג טעמּכ לעיּפיצנירּפ ןענייז ןושל-רוט
 גנירג רעײז טלָאװס וַא ,םױא ךָאד טמוק .ןױעדנַא םענופ

 יד רעּבָא זיא .תועּפשה עשיטקעלַאיד יד ןעניפעג וצ ןעוועג

 קרַאטש רָאנ טינ ןענייז ןטקעלַאיד עשידײ יד זַא ,יװַא ךַאז

 טעז םוילַאקָאװ םייּב קוליח רעסיורג רעד אקווד ןוא ןדיײשרַאפ
 ויא עקַאט רעּבירעד .: סיױרַא טשינרָאג ןגיילסיוא םעניא ךיז

 :עשיל רעזנוא ןופ רקיע רעד טרָאװ ענעּבירשעג סָאד ךָאד
 .ןושל=רוטַאר

 -רוטַארעטיל ןשיוװצ  תוכייש סָאד ןשרָאפסױא . קידנלעוו
 ,ןָאקיסקעל םוצ ןקוקוצ ךיז רימ ןזומ טקעלַאיד  ןוא ןושל
 םּכסה ןיא ,ןעעז רימ .רעדנוַאּב סקַאטניפ ןוא עיגָאלָאפרָאמ

 יד טגנערּב רעּבײרש רעדעי זַא ,ןװיוא עיציניפעד רעד טיפ

 ןשימייה ןייז ףיוא ייז טמערופ ןוא טקעלַאיד ןייז ןופ רעטרעוו

 ?ף/} ןשיוצ טריצנערעפיד עיפַארגָאטרָא עשידיי יד סָאװ ,סָאד 1

 ,ייאר ןייק םינ ויא ,"א, ןוא אז ןשיוװצ טינ טריצנערעפיד ןוא י/; ןוא

 ןייק םינ זיא ?ימ א ?ן/ .טקעלַאיד ןשיװמיל םעד רעּכיא טינ יז זַא

 ןרַאפ :טנָאועג רעסעּב רערָא ,גיילסיוא רעשירָאטסיה ַא רָאנ ,רעשיטענָאפ
 שטָאכ ,גיילםיוא רעשיטענָאפ ַא ךיוא ?ן} ויא רענעייל ןקידמורד:שילױּפ

 ןייק טינ ןענייז תויתוא יד -- .ח' עשיװטיל סָאד יװ םױרַא טדער רע

 לָאמ שנוױמ ןעמ ףרַאד סםָאד ,ןעננַאלק עסיװעג רַאפ םנכייצ עטולָאסּכַא

 יָאֹּפ םעד ןופ ןסײרּפָא טינ ךיז ןענָאק ןגָאלָאלימ וליפא לייוו ,ןרזחרעּביא

 ,קוק ןרעלופ
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 יא :"קינײװ, יא "קיצניװ יא רימ ןענופעג לשמל .רענייטש
 רעדָא טְרָאװ טצינעג קרַאטש ַא יב . ."ןזָאלעג,- יא "שזָאלעג,

 טזײװ ,לכיּב ַא רעּביא טגעװ םרָאפ רעשצינעג קרַאטש ַא
 עשיוװטיל ךיוא ןוא ,טקעלַאיד רעקידמורד-שילוּפ רעד ,םיוא
 ַא, רעײז טינ לשמל ןּבירש ןוא ךָאנ םיא ןעײג רעּביירש
 ,"ָאי, רָאנ ,ןגָאז טלָאװ ,"עי, טינ ןוא "ךס .ַא, הָאנ ,""עלומ
 --.רעשישקעלַאיד רַאפ םרעייז ןליפ ײז לי ,"טגָאזעג טלָאװ,

 יד ןריטַאטסנָאק ןענָאק ןעמ טעװ םקַאטניפ רעד ןיא .ךיֹוא
 .ןכַאז ענעגייא

 ןַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןעמ טלָאװ ןֿפוא'נַאזַא ףיוא
 ,ןַארַאפ טינ זיא הלאש רעזנוא ףוא רעפטנע רעטלער/ ןייק
 ןופ ףיונוצ םצעּב ךיז טלעטש שידיי עשירַארעטיל סָאד לײװ
 ןיא טנַאמרעד טינ הּתע?תעל ןּבָאה רימ רָאנ .ןטקעלַאיד עלַא
 עטסעּב יד ןּבעג ונוא ןָאק םָאװ ,ןטקעלַאיד יד ןשיוצ .קוליח
 טגיל סָאװ ,טקַאפ רעד זיא סָאד .טעּברַא רעזנוא רַאּפ םָאמ
 םעד ףױרַא ןצנַאנ ןיא ןושל-רוטַארעטיל ןשידיי- םעד ףיוא
 ירד ןופ ץנעטסיסקע יד :טקעלַאיד ןקיצניײא : ןייא  ןופ םתֹוח
 -ַאב טקַאפ רעטסקיטכיװ רעד שיגָאלָאכיטּפ--םינימ עשיטַאלַארג
 :ךַאז ןיײק טינ טגָאמרַאפ שיװטיל סָאװ .,סָאד . .עמעט- רעזנוא
 קידמורד:שילױּפ ןופ ּפָא רעפיט ךס .ַא פע טלַײט ,עירָאגעטַאק
 .ןָאקישקעל ןוא עיגָאלָאפדָאמ ,םוילַאקָאװ ןיא .םיקוליח עלַא יװ
 ,םינימ ירד .יד טנָאמרַאּפ שידײ עשירַארעטיל סָאד לײװ ןוא
 םענופ קורדסיוא ןַא יװ ןּפורנָא םינ שרעדנַא סע ןעמ ןָאק
 .טקעלַאיר ןקידמורד:שילױּפ

 רוסי, רעד :ךַאז רעד וצ וצ שירָאטסיה טייג : ןעזייר
 -רעד ןעמונעג זיא שידיי ןשירַארעטיל םענרעדָאמ םעד ןופ
 רעד םָאװ ,םעד קנַאדַא, ,טקעלַאיד ןשיװטיל ןופ "טשרקיע
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 09 םרעלנֹוהרָאי ןט-9 ֿבײהנָא םוצ ןרײ רעניװ ײּב טכַאנכַאװ יד - ןַאמדלָאג .ַא

 עלעדנעמ ,רוטַארעטיל רעשידי רענרעדָאמ .רעד ןופ רעדנירג
 ."עטיל רעד ןופ דעקיטדיּבעג ַא זיא ,םירפס:רכומ

 ײרד ּבילוצ ןײגנָא טינ ןָאק סָאװ ,הנעפ ַא זיא סָאד
 רעשידי דענרעדָאט רעד ןופ רעדנירג רעד, :םנטשרע .תֹוּכי
 ןשיריי םענופ דסימ ןטימ שיטנעדיא טינ ךָאנ זיא "רוטַארעטיל
 לָאז רעדנירג רעד ּנייא וליּפַא :םנטייוװצ .ןוש ל-רוטַארעטיל
 ףױא רעפטנע ןייק טינ ךָאנ םע ןיא ,קַאװטיל ַא ןייז ןעוועג
 ןַא ןיא ןענימעג טינ רימ ןענָאק םָאד -- םעלּבָארּפ רעזנוא
 םעניא ,ןיי .ַא לַאירעשַאמ רעזנוא ןיא רָאנ ,טקַאּפ ןלעודיווידניא
 עטשרע יד רָאנ עלעדנעמ ויא םנטירד .ןושל ןשירַארעטיל
 יװ ,ןושל ןייז .עטיל רעד ןיא ןעװעג ןּבעל ןייז ןופ טייצ
 טָאה רע, ,קידמורד זיא ,רעכיּב ענייז ןיא סױרַא טערמ'ס
 :?טליײצרעד רימ טָאה ןוז ןייז יװ ,"ןושל רעװעטשידדַאּב טדערעג

 עיר-מ קינײװ ױזַא טקנוּפ ןָאק היאר עשירָאטסיה םנעזייר
 רָאג טגָאועגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טערקעד סווָאכָארָאּב יװ ןייז
 .םימעמ .ןָא

 ,שעּביַא רעסיורג רעד ףיוא ןזיװעגנָא ןוויוא ןיוש ּכָאה'כ
 ּבױא .ןוטוצפיוא ךָאנ ָאד טָאה עינָאלָאליּפ עשידיי יד סָאװ
 ןּבַײלּב ןזומ ןעמ טעװ ,תויאר עיינ ןייק ןעגנערּב טינ טעװ יז
 ןײק יװ יװַא :ןגױא יד ןיא ךיז טפרַאװ סע סָאװ ,םעד ייּב
 זיא ןושל-רוטַא-עטיל זיּב טקעלַאיד ןופ קוליח רעלעיּפיצנירּפ
 רעד טינ טקעלַאיד ןייק םצעּב ךיוא זיא ,ָאטינ שידיי .ןיא
 רעד ןָא וליפַא -- שיטקַאפ רָאנ .רעשירַארעטיל רעקיצניײא
 - יהּכו רעקיסַאלק ירד יד :םימעט עשירָאטסיה ןופ ףליה
 ,שידי ןשירַארעטיל םעד ןופ דוסי רעד קידמורד-שיליוּפ זיא
 .םינימ עשיטַאמַארג יירָד יד תופּתושּב ןּבָאה ײז לײװ

 ,טרעדנוהרָאי ןטנ5 ּבײהנַא םוצ ןדיי רעניוו ייּב טכַאנכַאװ יד

 רוטרַא ר"ד ןופ

 ,ןיװ ןופ שוריג םעד רַאּפ רָאי קילדנעצ ייװצ ךרע ןַא -
 רעניװ דעד ןופ ןענעק רימ ןכלעװ ,ךיירטסע רעּביײא ןוא =רעדינ
 ,רענַאקסיצנַארפ .ַא ,ךַאנָאמ רעניװ ַא טָאה ,*1421 ןוֿפ הריזג
 ןקידיירּפ גנולמַאז ַא ןּבענעגסױרַא ,ףָאשיּפ םנַאה "רעדורּב,

 .08 ,{ קיטַאמארג 1 :

 וילַאקָאװ רעשיװטיל רעד, :'יאר ַא ךָאנ טגנערּב ןעזייר 2

 בָאה העּפשה ריא רעטנוא סָאװ ,ךַארּפש רעשטייד רעד וצ רעמנענ םייטש
 ד ךִיז ןַאק ןעמ ,ײרוטַארעטיל רעיינ רעזנוא ןופ רעפַאש יד ןענופעג ךיז
 םינ ןרעװ ןעמענ ןייק לייװ ,ןטקַאפ עשירָאטסיה יד ףיוא ןלעטשּפָא טינ
 םכַאר זיא החנה יד ןרָאװ ,טינרָאג ךיוא סע ףרַאד ןעמ .רעּכָא .ןפורעגנַא
 םָאװ ,םשור םעד ןופ םעּפע ןעגנירדסיורַא טינ ָאד ליוו'כ ..תמא םינ ךיז
 וַא ,ןגָאז םרעהעג טּפָא ןיוש ּכָאה'כ : ןרעיוא עשטייד ףיוא טכַאמ שיוװטיפ
 טגנילק'ס וַא ,קידמורד-שיליוּפ יװ ןייטשרַאפ וצ רערעװש ךס ַא זיא שִיווטיל
 :ירק עוװיטקעיּבָא רַאפ .וויטקעיּבוס זיא םָאד ,ךיו טײטשרַאּפ . ,רעדמערפ
 ןיא ,רימ ךיז טכַאד ,ָאד ןוא .ןטקַאפ עשיטענָאפ ןעמענ ןעמ ףרַאד ןעירעט
 ןשיװצ יװ רעסערג שטייד ןשיװצ ןוא קידמורד:שילוּפ ןשיוװצ םּכסה רעד
 םעד ּתֹופֹּתוׁשּב ןּכָאה שטייד ןוא קידמורד-שִיליוּפ ; שטייד ןוא שיוװטיפ
 ץרוק ןופ טרָא סָאד ךיוא ללכּב ןוא ןלַאקָאװ עצרוק ןוא עגנַאל ןופ קוליח

 ש

-=+ 

 (ןיוו) ןַאמדלָאג

 ,ןוא טנַאפערעטניא  ַא זנוא טיג .םָאװ ,(תושרד עזעיגילער)
 ןנעװ תודע-תיכג טסואַאּב טינ טנייה זיּב ,םייװ ךיא יװ טול
 : .ןטײצ ענעי ןיא .ןדיי רעניװ ןופ ןּביױלג:סקלָאּפ םעד

 םָאד יװ ,ןכיילגרַאפ וצ ףיוא רעשיטסירעטקַארַאכ ךס ַא זיא סָאד .גנעל ןוא

 םָא ד ויא טקעלַארד ןײא ייּב סָאװ ,ןעגנָאמפיד ןוא ןלַאקָאװ יד ןופ . תוכיא

 ?ײ ןוא "ןו} לשטל) ץנעי רעדיװ ןרעדנַא םייּב ןוא שטייד ןצ זזרעטנענ,

 0 ;(קידמורד:שיליוּפ ייב "יו, ןוא ?יו/; ,טיוומיל ייּב

 ןעוועג םע םלָאװ ,תמא ןייז לָאז החנה םגעזייר בוא וליפא רָאנ
 רעּבירעד ןוא ,ןעלעדנעמ טימ יװ 'יאר עשירָאטסיה ענענייא יד םקנוּפ
 ,ןייגנָא טנעקעג טינ

 פגזעטס| {6וגטפפ, 1016 3016מ6ז (0696ז28 טסזמ :עז 3

 ענעדיישרַאּפ יד ןופ קיטסירעטקַאדַאכ ַא ,140ז6 1421 (3016מ 1020)
 רניוװ יה זיא זאד ןופ טסקעמ רעד ןוא הרזג רעד ןנעװ ןטפירש עשיריי
 (עקָארק ןיא 1009 ,ןרעדיינשנייטש טיול ,מקורדעג) ז/שטייט ןיא הריזג

 --יודנַאל דערפלַא רחד ןופ עיצּפירקסנַארט רעשטייד ַא ןיא --- ןּבעגעג זיא

 פז הזטז (600160ז0גחמ. 1225 1406ם0608 06 וצ הפסוה םֹלַא

 .1908 ןיוװ ,500611912536 2 ש/סם
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 ךיז רַאפ ּכָאה ךיא סָאװ ,רוּביח ןייז ןופ ּבײהנָא םוצ
 קעטָאילּביּב-לַאנָאיצַאנ רעניוו רעד ןופ 'מונ י"ּכ םעד ןיא ,קעטַאילביב=לַאנַאיצַא כ 9827 'מ : ֹנ
 :ןושלה הוּב רּכהמ רעד ןָא ךיז טפור

 101 קזט06/ 1!1גתתמפ ?ץפס' 011 זמוממסזקזטס0סז
 0660, 26 660 6//26װ ןנ160196/ 25 30/סחמ 062 60ז0816004-

 ((םסח הססמפסמסוסמ 189/68 טמ8 תסזזמ 3011 8 ג|!זמ; תסז-
 0209 1מ (05161/6100 616

 ףרַאד ,1406 ןיא ןּברָאטשעג זיא םלעהליוו גָאצרעה תויה
 ,רָאי םעד ןיּב ןּבירשעג זיא קרעװ סָאד זַא ,ןעגנירד ןעמ
 15 ןופ ּבײהנָא םוצ ןּכירשעג זיא'פ זַא ,ןגָאז געמ ןעמ ה"ר
 יד םורַא טדער ףָאשיּפ ואװ ,השרד ַא ןטרָאד ןַארַאּפ .ה"י
 יד ךיז ףױא ןעמונעג טָאה סוטסירק עכלעװ .ּבילוצ ,םימעט
 רעטרעװ סעסוטסירק טגנערּב רע ןוא ,הלימ ןוּכ הווצמ עשידיי
 =עג ןיּב ךיא זַא ,טינ טניײמ י:(17,5 םוילעגנַאװע םואעטַאמ)
 ךיא ןיּכ ןייז לטנמ טינ ; םיאיבנ יד רעדָא הרוּת יד ןייז לטבמ ןעמוק
 וצ "ּכרעד רע טיג אחרוא-בנַא .ןייז םייקמ רָאנ ., ןעמוקע
 :סָאװ-טָא

 תוס 842 062 61566װ 965ק2ז00מסת 622 ׁשֹוז טסמ 67

 26586ץ00מ0 תמסזאסהסג 50683168 016 ש619 50 2ג4060 6

 ןטס68 616 96ו0000210 טטגממ 51 גֹות 0010 ע6506ץ3068 ט81-

 |ס8 גח 66ת 2006סץ060 142 200 56106/ קטזס, 027 51 2

 טס906ץ064 10611601 520 200196מ, 50 סגסעװזמסמ6 215 0

 2116 96106 1161 24 06/ 1ממ!סז !ת 027 תגט5,; 02 016 תנט-
 16 טמס 822 סהומס !תוס 110601) מס טטג00סת+ 0016 2

 ן184001/ 827 066 164161 1004 סטסזח טמס 1016 022 1000 טח8

 462 1601615 תמהוסז) 016 42 םהעפפסו 1 ץ1165, 422 016 666

 עגט16ז םוסם! יטטז9. 50 תונו 2105 2ומ 5002ז1165 פשע671 גמס
 1400 2ט ז1מפ טזוס גץמסמ סוזגעֿפ !מ 06/ !;גחוסז 086ז ות 67
 5ג06מ, 6גזֹוחמ 016 תנטוסז |סעו ומוו 6סזג {תס. 50 961 2ותסז
 תהס גתנ, 061 ןכ689611 460 סגזגעֿפ תנוו 2/86 סםזסעס) 2

 ןתבמ !מ ששס| 9656װ60 1029, טמ8 622 90160268 51 !טז 2ומ

 810956 1106 ?טז 460 160/6/ טמס װז 2162 טחסס|טסאהו 2
 86ז ת1016/ טמסי 06תג ס01מ8 זמססהז יש105זטגזסח. !2גממ 2

 1מס196תפ טעגמת 016 6996002601 סטטמנזמסו) 50 5102604 51 4

 {ופסװ טמ8 655606. 102/020/ ט00 51 06655646 0240600 0
 8164 66 020151 ןכ116516/ 231 טת6 תנגסה! וח ןכו6019 23 08
 06תג 16100 טמ0 56/מסזװ ע6'2/ טמס זמ8וסז טמס 2/60 56ותס4

 10600060. 102ז0208 80 560268 51 ס2ש6װ 510/ טתס 021/606

 616 ע016 686160 {טסטסץמװ. /אט! 2/מסמג 5101 5102 460 06 5

 1008 26906ץ06מ 5סװס|} 20/ 46 2006זת תגטסח 51 60

 ס|גטססח, 022 46ז וט619549 116/ץ25 02ז21 510268 5סטס|} טמף

 ףגתת 50 26906ץ4 6/ 6022 0010 טמס 5006024 4240, 16 6

 910596מ 201122 4גטסמ )2060 50001*.

 ןקוקוצ ךיז ןפדַאד רימ זַא ,טגָאזעג רעירפ ּבָאה ךיא
 ןעװ זַא ,גהנמ ַא זיא ןדי ייּב ..ןדיי ייּב הלימ ןופ רענייטש םוצ
 ןריוּבעג ןייז ךָאנ גָאט ןטכַא םעד דניק ַא ןייז למ ןליװ ײז
 ןעמוק ,ןגרָאמ ,ןגָאז רימָאל ,ןייז למ סע ןּפרַאד יז ןוא ןרעװ

 ןגיל םע ואוו ,זױה ןיא רעטומ רעד וצ דנירפ ענייז עלַא טנײה
 לװײט רעד ,טכַאנ עצנַאג יד ןכַאװ ןוא ,דניק ןֹוא רעמומ
 סלוויט םעד זַא ןוא ,דניק םָאד ןטייט ןוא ןעמוק טינ לָאז
 .ןקיטשרעד טינ רניק סָאד לָאז ,תיליל טסײה םָאװ ,רעטומ
 רעד ןיא ויירק ַא טכַאמ ןוא דרעװש עפרַאש .ַא שמענ רעניײא
 ןטימ רעטומ יד טניל סע ואװ ,רעמיצ ןיא רעדָא רעמַאק
 םעד סיוא טרעסעּב םָאװ ,רעטייװצ ַא טײג םיא ךָאנ .דניק
 םָאר ןוא .,ןעז ןענעק טוג םיא לָאז ןעמ זַא ,טיירק שימ ויירק
 ןוא ,לווייט םעד ןגעק .הרימש רעפיוחג ַא רַאפ יז ןענעכער
 ןוא רעטומ רעד טימ ןפערט ךיז ןענָאק םָאװ ,ןקילגמוא .עלַא
 ןצעו ,טַײצ-ןסע יד טמוק סע ןעװ ,ןגרָאמ ףיוא .דניק םעד
 טײטש .,,ןסעגעגּפָא ןבָאה ײז ןעװ .ןפע ןוא שיט םוצ ךיז ײז
 השרד ַא טכַאמ ןוא {ןהֹּכ = רעטפירפ ררעטשרעּביײא רעד ףיוא
 רעטומ ןוא רעטָאּפ ןייז ןוא דניק םעד דובּכל |ךרּבכש יפו
 ןלומש ייװצ קעװַא יז ןלעטש ךָאנרעד .דניירפ ענײז עלַא ןוא
 רעד טציז לוטש ןיײא ףיוא .רעכיט ענייפ טימ יז ןצוּפַאּב ןוא
 ןענימ ױזַא -- ןטייװצ ןפיוא ,דניק סָאד ןייז למ ףרַאד סָאו
 סָאד למ רע ןיא .ױזַא ןוא ,איבנה והילא ןציז ףרַאד - ײז
 עסיורג ַא טנידרַאפ טימרעד טָאה רע זַא ,טניימ ןוא דניק
 י...הווצמ

 ןעיימש סע סָאװ תונּכס יד ןוא אפוג טכַאנּכַאװ רעד ענונּכ
 ףיוא ןזײווּוצנָא גונעג ןיא דניק םָאד ןוא ןירעניװעג יד םיוא
 ןיא) 7 'ז ,רעטלעלשימ ןיא עטכישעגרוטלוק 'דיי ,ןַאמעריג
 -רָאג ןַאמעריג טגנערּב תיליל ןגעװ .6108 , לַאניגירָא ןשטייד
 יװ םיװעג טליײצרעד ףָאשיּפ סנַאה .םירוקמ ענייז ןופ טשינ
 ןעוועג טינ לָאמנײק .טלָאװ גנורעדליש ןייז ; היִאר-רע ןַא
 טלייצהעדרעּביא יז טלָאװ רע ןעװ ,קיטּפַאז ןוא טלוּכ ױזַא
 רע זַא ,ןפָאלשענפױא טינ זיא'ס .רעטרעװ ּפנדײ ַא טיוק
 זיא ןעמָאנ ןייז שטָאכ ןרָאװ .ןדיי ןופ טמַאטשעג טָאה ןײלַא
 טניפעג סָאװ .,רוּביח ןּבלעז םענופ רַאלּפמעזקע ןטייוצ ַא ןיא
 ?נוא ,יולרע ןיא קעטָאילּביּב רעשיּפוקסיּביצרַא רעד ןיא ךיז
 טלָאװ ןסװגחמס5 ?קוצססקו ףוא טריזיניטַאל ,?ןרַאג
 1383--1371 ןרָאי יד ןיא זַא ,ןוײװנָא ןלעװ ןגעווטפעדנופ ךיא
 רעכלע ,דיי ַא ןוייװפיוא לַאטנעמוקָאד ןיװ ןיא ךיז טזָאל
 גטופס8011 ןוא קצפס ס1 ,טןפס ו סו ןפורעגנָא טרעװ

 ךיז טגײל יז ןוא ,עקיטכיר ַא זיא הרעשה עקיזָאד יד בוא
 םָאװ ,ןָאט ןכעלדניירמנדיי םעד ּבילוצ .לכש ןפיוא רעמ ךָאנ
 טינ ןיוש .טלָאמעי זיא . ,תושרד ענייז ןיא ללכּב טקיטלעוועג
 :עג ךַאנָאמ רענַאקסיצנַארּפ רעד זיא ןענַאװ ןופ ,שודיח ןייק
 .טכַאנכַאװ .ןוא .הלימ תוכליה ןיא טנוַאהַאּב ױזַא ןעוו

 םִייװ ךיא :ןעועג םינ רַאלּפמעוקע םענעי ּבָאה ןײלַא ךיא 1
 ןוא 335 'ז ,(1810 ,ןיװ) ,אזסטוט {טז 60608180וס ןופ םיא ןגעו

 ,253 ,1855 ,8026126ז טז !6טמסס 46טופסװסז 0126

 + (0ט60/60 2ז (1690010016 06 5140 3060 321, 313-

.142 ,1119 .816 
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 ןפ ה-ן| עוו
 (שרעדנוהרָאי 84 | ,א/ סָאד ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רעמרעוודניּב)

 (ןילרעּב) ףיטש .נ ןופ

 ו
 ךָאנ ןוא ךַארּפש רעשטייד רעשירעטלעלטימ רעד ןיא

 רעטרעוודניב יד ןּבָאה הפוקּת עשטיידכיוהיינ ּבײהנַא
 ,רעדנַא ןַא טליּפשעג (66חח) 62תמ ןוא (שסתמ) שגחח
 יד ץוח .טציא סָאד ןעעז רימ רעדייא ,עלָאר ,ערעטיירב ַא
 ערעדנַא ךָאנ טַאהעג ײז ןּבָאה ,ןטײטַאּב עטנַאקַאּב-טציא
 .רעטרעוו ערעדנַא יז רַאפ ןעמ טצונ טציא סָאװ ,ךיוא

 טָאה שטיידכיוהלטימ ןקידרעטעּפש ןוא ןשיסַאלק ןיא
 ,שםחהס ,02006) םעמרָאּפ ענעריישרַאפ ןיא שמח ןעמ

 םעּפורג ייווצ ענױזַא ןיא ךָאנ טצונעג (וװײזַאא שסח ,טטגחה
 : 1 ;ןלַאפ

 =נָא ,(לַאיוק) טרָאװדניּב קידנדנירנַאּב םלַא .א
 ץַאו ןקידרעירפ ַא ןדנירנַאּב לָאז סָאװ ,ץַאוכָאנ ַא בײה
 יש61/ ,8סחח :טגָאוענ ןעמ טלָאװ טציא ואו ,טרָאד
 : רעגייטש ַא

 ..1006ח סז 2694ח | טסמ 02618686חװ 20ז06 |
 צג ח זו /6106 29 618ח

 ,2 (191 ,ןעגנולעּבינ)

 ,ןרָאצ ןדליו ןופ ןכָאק וצ ןּבױהעגנָא טָאה רע :הי"ד

 .ןָאטעג ײװ םיא טָאהימ םירָאוו
 לָאז (טט8ח16 ,ש2006 רעירפ) ישגחח רעקיזָאד רעד

 ןיא רָאנ ןּבָאה לָאז ןוא ןעמַאנַארּפ-גערפ םעד ןופ ןעמַאטש
 =רעד גנודנעוורַאפ עלַאזיױק יד .סָאװרַאּפ . :ןסיײהעג ּבײהנָא
 :ױזַא ןַאמכַאל טרעלק

 ?ששגחמ .ןרָאצ ןדליוו ןופ ןכָאק וצ ןּבױהעגנָא טָאה רע
 טָאה טייצ רעד טימ !ןָאטעג יו םיא טָאה'מ (?סָאװרַאפ)
 =עלקרעד ַא ךיז טימ טגנערּב ששגחח זַא ,טנייוועגוצ ךיז ןעמ
 ןּבױהעגנָא טָאה'מ ןיא ,גָאוסױרַא ןקידרעירּפ םעד רַאּפ גנור
 ײװצ טּפינק סָאװ ,טרָאװדניּב ַא טושּפ ןעזוצנייא םיא ןיא
 טרָאװ םענופ טײטַאּב רעטשרע רעד ;|ןצַאז ענעדנוּבעג=שינַאל
 .ןרָאװעג ןסעגרַאּפ ראג ךָאנרעד ,טסַאלּברַאּפ זיא

 רעד ,ךַארּפש רעטדערעג רעד וצ וצ ךיז טרעה'ס רעוו
 ַאוַא ,םעּפע טליײצרעד םָאװ ,םענייא ייּב ןקרעמַאּב טעוו
 ףיורעד רעפטנע םרעלייצרעד םעד ןוא גנולעטשעגַארּפ ןימ
 ,גנולייצרעד ןייז ןופ ךשמה סלַא ,לעטש רעד ףיוא ָאד

 זז 8060 2616. 1216 :לטיּפַאק ןקיזָאד םעד וצ עז 1

 661506060 |6סחןטמ/גו1סחסו ט2086, 66חמ, 60611. 142142 1911.

 יד רעטנוא (סז:זמומ, 26ט/פ0װס5 '/0ז16זסטסה) ּבײװד ןוא

 גהעמרעוו עקירעהעג
 םסז אוטס!טמקסמ גאס!ג טמט 6016 161206 6/24058. *

 עסח 162ז/ !הסהזמגחמ, ץ} ;אסטזטסא, 86/װ4 1871.

 =עלקרעד עקיזָאד יד ןעקנעדעגרַאּפ ךיז רימָאל לייוורעד
 רעטעּפש ונֹוא טעויס ;שגחת ןלַאוװוק םעד רַאּפ גנור
 ןשטייד םענופ ןרָאװעג זיא ױזַא יוװ ,ןעמענַאּב וצ ןעמוק ץונ=וצ
 ןיא ןיוש ,בגא) תמחמ--="םירַאװ , רעשיריי רעזנוא טט2זטזו
 : ,(טרעדנוהרָאי 6

 רעדנַא ןַא ןופ ש2חח רעטייווצ ַא ןעוועג זיאס ,ּב
 םעד .קידנלעפ ידלגנַאמ :טײטַאּב םעד טימ ,לצרָאװ
 : ןענעכיײצַאב וצ ל3 םדוק טצונעג ןעמ טָאה שגתמ ןקיוָאד

 ןוײטַאנעג ַא ןיא גנוצינערנַאּב ַא ,םַאנפיוא ןַא
 =עג טציא טלָאװ'מ ואוו טרָאד ,ץַאז ןווישיזַאּפ ַא ןיא רעדָא
 ;רעגײטשַַא ,(זיולּב ,רָאנ) םטז ,(ץוח ,רעסיוא) 2596 טנָאז

 תט 5104 זוגה 2/ !ט תוסחסת | טגת 6

 תוו0602006 9ח
 (2278 ,ןעגנולעּבינ)

 ןַײטש טינ םענײק ךײא יּב ןעמ טעז (טציא) ונ :ה"ד

 .ןטנַארּבעדליה (ץוח) רעסיוא
 :ץַאז ןויטיזַאּפ ַא ןיא רעדַא

 טח06 02 2 2166 ם/ט 961000ה6 2121/ 01466
 3 (305 ,{ ,רעקיטסימ)

 עכעלטעג יד (זיולּכ) ר ָאנ טקריוו'ס (ואוו ,ָאד) ווא :ה"ד
 ,ןַײלַא טּפַארק

 - ,וישַארַאּפמַאק ןוויטַאנעג ַא ךָאנ ,ךיילגרַאפ ַא 2
 ;(רעדייא ,וַא) 218 טגָאזעג טציא טלָאװימ ואוו טרָאד

 תוהו זנסז יש גת 6060 0
 (42 ,ןעגנולעּבינ)

 :נַאט ןיא זַא רעמ טשינ :ה"ד

 עגחמ ך טָאה םרָאּפ רעויטַאנענ רעד ןופ 3

 ךָאנ ה"ד ,ךיוא רע װיטיוָאּפ רעד ףיוא טײרּפשעגסױא
 : וויטַארַאּפמָאק ןוויטיזַאּפ ַא

 אטשז שסז םֹוח תחאס ןגז שס16 הגת 06 9ג|

 96151100ח06ז 560 ש גת הסז 64
 (59 ,1 ,רעקיפסימ) :

 ןײז וומ רעד ,רָאי ײנ ַא ןבָאה לױװס רעװ רעּבָא :ה"ד

 .(יא רע) סיױא טעו רע רעדייא ,(רעמירפ) רעכעלטסיינ

 טלָאװ טציא ואו ,טרַאד ,ננולעטשנגעקַא 4
 :(טרעיינ) 80006זמ (רעּבָא) 8061 :טגָאזעג ןעמ

 106 ישסו! סג 2ט0 ֹוחו 5קזותפסת | ש23ת 042 (א

 וח תוהו 6116 | 110068128/ 510 0606וזװ
 * (2208 ,ןעגנולעּבינ)

 :רעקיטםימ *

 ןטטופטחס !ועפשעס; 465 210. ןגטזמטמס6ז15/ 26/2090. טסה
 ?זגמ? 1:611160 | 8280, 1612219 1843.



 ףיטש 97

 רעּבָא ,עגנירּפש םיא וצ טלָאװעג רע טָאה ָאד :ה"ד
 ,טזָאלעג טינ םיא טָאה רעטעפ ןייז טנַארּבעדליה

 1סה זו2סח חוז 3//םֹוח 0142 261400 זחו סטסה (ב-

 ש 2 חח 1סה ע8916 2טסה 0166 2068 060 26-

 96װט6ז11060 עט6 2006560060
 1 (לּביּב עשטייד })

 :שמוח ןיא םיקוסּפ יד יירפ טצעזעגרעּביא ןענייז סָאד

 הלאה תאו תאזה תירּבה תא תרוּכ יכונא םכדבל םכתא אלו
 'ה ינפל םויה דמע ונמע הפ ונשי רשא תא יּכ :תאוה
 .(14 ,13 ,טײכ ,םירבד) םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו וניהלא

 ןוא דנוּב ןקיזָאד םעד ךיא סילש ןײלַא ךייא טימ טינ :ה"ד

 ןעייטש םָאװ ,עלַא טימ ךױא טרעיינ ,העובש עקיזָאד יד

 ָאד ןענייז סָאװ ,יד טימ ןוא טָאנ רַאפ זנוא טימ טציא ָאד
 ,ןַארַאפ טינ טציא

 :ןפערט ךָאנ ןעמ ןַאק ,ןטײטַאּבטנורנ עקיזָאד יד ץוח

 :רענײטש ַא ;שבחח ןקידוועשטכיוו םעד

 066 שת 266 ׁשֹוז 084 821 0סח0 11606ח
6 

 (363 ,| ,רעקיטסימ)

 ןיז ָאד ןלָאז רימ ,ןעמ טמענ יװ ,ָא :ךרעּב טסיײה סָאד

 !דניזעג ןּביל םעד ייּב (ןעוועג רימ ןטלָאװ יאוולה)

 :רעגיײטש ַא ,זיּב -- שגחװ 6

 סג פקז200 016 זמטוסז: 2646 2/50 12096)
 צג( סט זחֹוז 006 סט968 20 8616

 (21 ,1 ,רעקיטסימ) ו

 ןיּב גנַאל ױזַא טרַאװ :רעטומ יד טנָאזעג טָאה ָאד :הײד !

 ,ןכַאמוצ ןניוא יד רימ טסעוו ּוד
 .ערעדנַא ןוא
 ןוש .0גח0 טרירוקנַאק טָאה שגחמ םעד טימ

 רעשטיידכיוהלטימ רעשיסַאלק רעד ןיא ךָאנ ,ירפ שּפיה

 םעד ךָאנ טנַאהרעּבײא יד ןגירקעג 68תװ טָאה ,הפוקּת
 ,רעגייטש ַא ,ײןעגנולעּבינ , יד ןיא .וויטַארַאּפמָאק ןויטיזַאּפ
 :ללּכ רעד סָאד זיא

 916 186ז604 560616 | 6016 פח תססה 1267
 08תחס 56

 (477 ,ןעגנולעּכינ)

 =ייא רעסײװ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןעלנעז ןגָאמרַאפ יז ;ה"ד
 ןעמונעג ט8חת ךךיו טָאה ןענַאד ןופ .יינש (רַאפ) רע ד

 ,ללכּב ןטײטַאּב עּפורג רעטייווצ רעד ףיוא ןטײרּפשסױא

 זיא טרעדנהרַאי 18 ףופ םוצ .4 ,2 4 :ןלַאּפ יד ףיוא
 ןטלעז ןױש זיא--שבתמ ןללּכ רעד סגחמ ָאד ןיוש

 ,לּבוּב עשטייה עטקור דעגט שר ע יד םניימעג זיא םָאד 1

 עשירעטולרַאפ יד זַא ,ןעקנעדעג ייּברעד ףרַאד'8 .1466 ,גרוּבסַארטש

 םענופ םינ ,ַאטַאנלואװ רעשינײטַאל רעד ןופ טצעזעגרעּביא ןענייז םלּביּב

 ַא םימ טצריקרַאּפ ןּבירשעג) 6916 טרָאװ םָאד גלַאניגירָא ןשיא;רּבעה

 רעטרידיװער רעט:4 רעד ןופ .,רָאלק םינ רימ זיא (6 ןפייא עלעכירטש

 :6116(069  ָאד ןיוש םייטש רעטייוו ןוא (1475--1473 גרוּבסגיױא) ןָא לּביּב

 .נַא יא ;206ז ָאד ןיוש רימ ןּכָאה טשגמח טָאטשנָא ;קיסעטשַאּב ךיא

 ,83006/ -- ןלַאּפ עכעלנע ערֶעד

 י
 5 ד - ןעו 1

 ןיש טּבײה טרעדנוהרָאי 15 ןטימ ןופ ךרעּב רעּבָא

 רעטשרע רעד ןיא שגחח ןטימ ןרירוקנָאק וצ ןָא 68חח
 טײצ קיטש ַא .(גנודנירנַאּב) ךיוא ןטײטַאּב עּפורג
 =נהרָאי 16 ןיא ךָאנ ,ךיוא שש2תת רעד ָאד ךיז טלַאה ךָאנ
 :םסקַאז םנַאה ייּב רעגייטש ַא ,טרעד

 =3 168 גת 66ח0 תוסוו 025 016 ע2:6ז ֹות 620
 0000 068001099560 טמ0 6016 וחסחפסהסת 50 08

 ֹוח אסזחוחסמ פסֹות, 2650000606ה טח8 46024/60 02:

 םסמ.- טשגתמ םו6 ?זסקחסו:ת) 2מ0516/ 00 ?טגח-
 96119160 3104 גטסה /06090050 8600694 2.

 רעד ןופ) סרעטַאּכ יד סָאװ ,םעד ןיא טינ טײג :ה"ד
 םָאװ ,ןשטנעמ יד ןוא ,ןדָאניס יד ןיא ןסָאלשַאּב ןּבָאה |ךריק
 יד םירָאוו ..ןטלַאהעג ןוא ןּבירשעג ןּבָאה ,יײו ךָאנ
 ןעועג ךיוא ןענייז ןטסילעגנַאװע ןוא ןלָאטסָאּפַא ,םיאיבנ
 ,ןשטנעמ

 יליוּפ ןַאהָאי יּב ךיוא רימ ןפערט עּבלעז סָאד
 ףּפמיש , ךוּב ןרעלוּפַאּפ רעיז םעד ןיא (דמושמ ַא ,בגא)
 םלּביּב עשטייד עשירעטולרַאּפ עלַא ןיא ,(1999) יטסנרע דנוא

 ָאד ןיוש טגירק 1530 ךרעּב ףוסל ויּב ,ווײזַאא 1918 ויּכ)
 ןּכירשעג ןױש טָאה רעטול .טנַאהרעּבײא יד 6גתמ ךיוא
 :רַאפ טרעדנוהרַאי אֹׁׂש| ןופ טפלעה עטייווצ יד .66חח

 ?קַארער יד ,(גנודנירנַאּב םלַא) רָא: שהתת ןיוש טדניווש
 ךָאנ דלַאּב "טסנרע דנוא ףּפמיש , ןופ םרעּבעגסױרַאסרָאט
 םעד טרעדנעעג לײט םוצ ןױש ןּבָאה (1530) טוט סילױּפ
 יד ןיא רענייטש 8 ,גנודנירגַאּב סלַא) 6גתמ ףיוא שגתח

 םעד ןיא טטגתח וַא ,טסײה סָאד :(1244 1938 םעבַאגסױא
 .דמערפ ןעגנולקעג ןיוש ייז טָאה טײטַאּב

 ,ןעמונעג שיטַאמעכס ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ץלַא סָאד
 ענערײשרַאּפ ייּב םעיצַאידַאװ עסיוועג ןַארַאפ ןענייז ָאד
 ליט , ןיא .קרעו עבעלמיטסקלַאפ ןיא רעדָא  ,רעבַײרש
 ןעמ טפערט רעגייטש ַא (1215 ,גרוּבסַארטש) "לניּפשנלײא
 ,ךיוא וויטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ אגממ ךָאנ

 ,חֹוטטט2ת ןעמ טפערט 62חח ןוא ששגחח ןּבענ :םעדצוח

 ,(ךָארּפש רעשירעטלעלטימ רעשיסַאלק רעד ןיא) תֹוטבח
 ןיא--,יטרעיינ , רעונוא) ,תסטז ,חסטסז ,חסטשסז רעטעּפש
 טײטַאּב םעד ןיא (לּביּב רעטקורדעג רעשטייד רעטשרע רעד

 ךױא ;גנונײנרַאּפ ַא ןצינערגַאּב וצ ,םטז ,20556/ ןוֿפ

 ?מָאק םעד ךָאנ (ײזַא , רעזנוא) 81---,רענעטלעז ,ןוא ,טט67
 (גנודנירגַאּכ) ןטײטַאּב עּפורג רעטשרע רעד רַאֿפ ,,וויטַארַאּפ

 =יבמַאק עּבלעו יד ןוא שגתח שסזטזחס :;ךָאנ ןעמ טפערט
 .08ת0 טימ שסזטזחחס ןופ עיצַאנ

 ;ױזַא רָאפ טמוק גנולקיװטנַא עקידרעטייוו יד

 10 ןיא ןױש ,וצ ךָאנ טמוק (46חת) סגתמ וצ .א

 רעד רַאּפ ש6/| --- ,טצריקרַאפ ,ןֹוא 61666/| ,טרעדנוהרָאי
 =נַאק וצ קרַאטש ןָא טבײה 218 ;ןטײטַאב עּפורג העטשרע

 2 םוּפקטוגווסוג (1524) תטמעומג|סז ם6/ 2//סזס0 4604

 פס0סמ 1162! 1 1, /1גתפ 5205, 114016, 1919, קק 45.

 ךוּב-יודנַאל )0
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 טרַאּפש ,ויטַארַאּפמָאק ןכָאנ (ס6חח) ם2חת טימ ןרירוק
 ,ןטלעו ָאד טּבײלּב 66חמ ויּב ,םױרַא זייווכעלסיּב םיא

 יװ ,עיצַאניּבמַאק ַאזַא ןיא רעגייטש ַא
 יזחסהז (וט60196ז) 06מח ןס

 =דניּב רעדעי ןופ סעמרַאפטרַאװ עלעלַארַאּפ יד .ֹּב

 םָאװ ,שסחח ןוא שכמתח ,ססחח ןוא 0גחמ ה"ד ,טרָאװ

 ַאּב ןּבלעז םעד ןוא =ןייא יז ןּבָאה טרעדנוהרָאי 16 ןיא ךָאנ
 רעשיטקעלַאיד ַא וױלּב זיא קוליח רעד ןוא טיט

 ןיא - 66חת ;דנַאלשטייד-םורד ןיא טּפױהרעד -- ם8תמ)
 ןריצנערעפיד וצ ןָא ךיז ןּבײה --- ,(דנַאלשטײדןוּפצ
 =רַאפ יד ײז ןגירק ,טרעדנוהרָאי 18 ןיא ןיוש ,ףוסל ןוא
 רעד ןיא טציא ײז ןפערט רימ סָאװ ,ןשטייס ענעדייש

 .ךַארּפשטּפירש רעשטיידכיוהיינ

1 

 טרעדנוהרַאי ןט 15 ןיא ךַארּפשטּפירש רעשידיי רעד ןיא
 ,ןט 16 ןיא רעּבַא טּפוהרעד ,(ןַארַאּפ זיא סָאװ ,לסיב סָאד)
 ןיא "ןעד; ןוא "ןעוװ; רעטרעוודניּב עּבלעז יד רימ ןפערט
 ײװצ עטכַארּבעג-רעירפ יד ןיא סָאװ ,ןטײטַאּב עּבלעזיד
 טרַאװדניּב ץנעי רעדָא סָאד יװַא יו ,םעד ןופ ,םעּפורג
 םענעי םעד ןיא רקיע רעד רעדָא ךעלסילשסיוא ךיז טּפערט

 =ךַארּפש םעד ןגעוו ןכַאז ךס ַא ןענרעלּפָא ךיז טזַאל ,קרעוו

 =עג יא קרעװ םָאד ןעוו ,טייצ רעד ןגעוו ,ללכב רנַאטשוצ
 .המודכו רעצעזרעּביא רעדָא רּבחמ םעד ןגעוו ,ןרָאװעג ןּבירש

 יװ ,ןכַאזקורד עשידי :ןרעװ טנָאמרעד בגא לָאז ָאד
 ךיז ןּביה ,טציא טכיירג ןסיוו שיפַארגַאילּביּב דעזנוא טייוו
 טנכערעג טינ ,אנויא -- ,?"תודימ רּפס; רעד) 1542 ןופ ןָא
 =ך"נת ןשידיי=שיאערּבעה םעד ןופ עּבַאגפיא עטשרע יד
 ייד .1 (1534 ךרעּכ ,עקַארק ,"הנשמה תבּכרמ; רַאסָאלג

 רעהורסלרַאק -- ,טפירשטנַאה עשידיי עטנַאקַאּב עמסטלע
 =ַאד טשינ) ,םיליהּת ,ילָשמ ,בויא ,םירוּפל ןומוּפ ַא ;םסקעדַאק
 עטסטלע יד .,2 1440--1430 וצ ךרעּב טרעהעג -- (טריט
 ,רװהמ א -- ,טּפירשטנַאה עשיריי עטריטאד עטנַאקַאּב

 ןופ ,תוליפּתרוּפיּכ=םוי ןוא =הנשה-שאר ןופ גנוצעזרעּביא

 רַאי םעד ןופ טמַאטש -- ,קעטַאילּביב סנַאמּפיוק ,ד ר"ד

 ,יינשנייטש .1 ;4423 'םונ ,137 'ז ,ם. 8: .רעריינשנייטש 1

 םױרַא ויא ./ךוּב.אבּב;/ גנוצעזרעּביא םיולה והליא זַא ,רעשמ זיא רעד

 ןטנַאקַאּב טינ רעּבָא זיא קורד ןופ עמַאד יד יונעג ,1540 ןוא 1308 ןשיװצ

 ,935 -- 934 יז ,0. 84 עו .1207 ןיא םָאד יא ןבירשעג

 ,1 ,4900 ימונ
 (גָאלַאטַאק םיודנַאל טיול) םקעדָאק רעהורסלרַאק רעד ויא טָאה 2

 1440--1430 עמַאד רעד ףיוא ,13 'םונ ןילכייר םקעדָאק רעדָא ,8 'םונ

 8105! םַאלטַא טיול) ריּפַאּפ םעד ופ םנ ככייצ-רעסַאוו יד ץזײװ

 ןופ ןּכירשעגּפָא זיא'ם זַא ,ןסָאלשעגסיױא םינ רעּכָא זיא'ם ,(2423 'םונ

 עשטיידכיוהלטימ ןייר ַא רימ ןּבָאה ָאד :טּפירקסונַאמ ןקידרעירפ ַא

 ,ץייוש ץוח) דנַאלשטייד.םורד רַאּפ סָאד ויא ןרָאי ענעי סָאװ ,ךַארּפש

 'נַאנרַאפ א (ערעזָא רעצנַאטסנָאק רעד ייּב רעמרע יד ןּכַאװש לייט םוצ

 טגעַאג רעײו רעּבָא ָאד זיא ךַאוּפש יד .עידַאטפ ענעג

 .ןטקעלַאיד עשיביירטםע
 .שירעייּב יד וצ

2 

 100 ןעד - ןעוו - ףיטש

 טָאה ,םיליהּת רענילרעּב רעד ,טפירשטנַאה עטייווצ ַא .2318

 ענעּבירשעג יר טנכעדעג טינ רעדיװ) 4 1406 עטַאד יד

 .(ןרַאסָאלג-ךײנּת

 עשירַײ יד וַא ,ןרעװ טגָאזעג ָאד ףרַאד לּכ םדוק
 ןייק ןופ טינ טעמּכ טסייוו טײצ ענעי ךַארּפשטּפירש
 .06חת ןוא 0גתמ ,טסתת ןוא שגתח סעמרַאפ-לּפַאד
 ַײא ,ןכַאוקורד יד ןיא טּפױהרעד ,ןטּפירש עשידיי יד ןיא
 ןפערט ןעמַאנסױא ."ןעד4; ןוא "ןעוו, סיואכרוד טעמּכ
 =עגּפָא) !לניּפשנלײא ליט" :טפירשטנַאה יד ,ןטלעז ךיז

 ,100 ימונ טּפירקסונַאמ רענעכנימ ןיא ,(1600 רָאי סָאד ןּבירש
 הּביס יד זיא ַאד רעּבָא ."ןַאד! ךיוא "ןעד; ןּבענ טָאה
 =ייד ַא ןופ ןּבירשענּפָא טושּפ ויא סָאד :רָאלק
 ,שינַאכעמ טעמּכ ,טײצ רערעטלע ןַא ןופ לכיּב שישט
 וליּפַא טרירוניפ ָאד זַא ,לַאניגירַא םעד ןּבירשעגכַאנ טייוו ױַא
 =קנַארו וצ ןדוי איד ליניּפשילײא איו, 35(  'מונ) השעמ יד
 טּפיוק רו רע ןעד ןידלונ דנזיוט םוא ןיגורטיּב ןיימ םֵא טרופ
 ,השעמ עטרעּפמולעגמוא ןַא ."רעּפ-ןטעּפַארּפ ריו קערד ןיא
 ײז םדער לניּפשנלײא ליט ;ןדיי ןופ ּפָא טכַאלימ ואוו
 ,סזסקתס160ט66ז) ײרעּפ=ןטעּפָארּפ , ןימ ַאזַא טָאה רע זַא ,ןייא

 ןעװ ,ןײגרעד בנא יײז ןענַאק ןופרעד ,(ץכעטיירק-תואיבנ ַא
 רַאֿפ טסימ ַא םעפע יײז טּפיוקרַאפ ןוא ,ןעמוק טעוװ חישמ

 :עז 3

 ם-ז עג א שש 6157. 162/2/00 06ז 060 1120605001/
 168 טמס םטסחסז 1ת 8. 8181:01064 069 2101 00 ם. 8206

 .תוגחת, !ז8מ;!טז1 2. 1. 1906, אט 395.

 ןיא ןטפַאשנםיװ ןופ עימערַאקַא רעטירַאגנוא רעד ןיא --- טציא
 ,משעּפַאדוּב

 ,קורדנייא םעד רעּכָא טכַאמ'ס .החכר :ןּבעגעגנָא זיא עטאד יד
 זַא ,ךעלנעמ זיא ןרוּפש יד םױל :;טרעסעּפעג ןוא טצַארקעג זיא'ס וא
 םאהענ רימ ןמלַאװ ןכּכ ;'פ ןענַאטשעג רעירפ ןיא 'כ םעד טָאטשנַא
 יַאװ ןשטיײדכיוהיינ םעד טימ .רעמ ךיוא טמיטש סָאד ,1525 -- החפר

 ,טפירשטנַאה רעד ןופ ךַארּפש רעד םימ ןוא םזילַאק

 ,50 'טונ רעריינשנייטש 310 'מונ !םנעירָא סקעדָאק רענילרעב 4

 -נסיװ:גָאלַאטַאק, רעד ןופ תועט רעסואימ ַא ןרעװ טכיררַאפ בנא ָאד לָאז

 ןיא 8556:0201 ייּב .ןטפירשטנַאה עשיליי עטםטלע יד ןגעװ !טפַאש

 ןבעגעגנָא ויא 332 'מונ 1 'ב קעטַאילּביּב רעגַאקיטַאװ רעד ןופ גָאלַאטַאק

 לָאו םָאװ ,תוליפּת עשידיי ןופ גנוצעזרעּביא א ,טפירשטנַאה עשידיי ַא

 :יונעג ןויװעגנָא זיא גָאלַאטַאק ןיִא .טרעדנוהרָאי 15 ןופ ןעמַאמש טשרמולּכ

 טרָאװ ןייק זיא רָאמװַא ןגעװ ;שדוח שאר ,תּבֹׂש ,םיבוט םימי ןופ תוליפּת

 הרעשה עטכַארּבעג רעירפ יד -- עטַאד רעד ןקעװ ;טנָאמרעד טשינ

 בָאה ךיא סָאװ ,סעיּפַאק עשיפַארגָאטַאפ לסיּב םעד ןופ ,(טרעדנוהרָאי 13)

 רעד ןופ (שטיװרונ רחד יורפ ןופ טייקכעלדניירפ רעד קנַאדַא) ןגירקעג

 ,עשיריי ןייק םינ זיא'ס (1 :ױזַא ןעװצסױרַא רָאלק זיא ,טפירשמנַאה

 .,םוזעי :טירׂש ןיא טירמ ףיוא ;תוליפּת עכעלטסירק-ןייר ויא'ס

 יטסיּפָאק רעדָא רעביירש רעד (2 ;װױוַאא םייקינייאיירד יד ,אירַאמ

 ןאמואב |?ןַאלעטשַאק) לטשג} :ןעטָאנ ןייז ןּב;נעגנָא שוריפּכ טָאה

 1519 :רָאָי םָאד (3 ןוא ,(403 'ז) גרוּפטגיױא טטש ןכילּבאל רעד ןיא

 .ָאילּביּב רעד ןופ רָאטקעריד רעד רימ טָאה גערטנָא ןיימ ףיוא / ,(טרָאד)

 ןיימ ןנָאז וצ םיא טייהננעלעג יד ָאד ץונ ךיא .טקיטעטשַאּב סָאד קעט

 רקכעלדניירפ רעד רַאפ ייס ,סעיּפַארגָאטַאּפ יד רַאפ יי קנַאד ןטסעּב

 ,גנולייטטימ רעטַאװירּפ



 / - ףיטש 101

 ,םוײװ השעמ רער ןיא רָאפנײרַא רעד ןױש .,1 טלענ טוג
 ןרידנַא ןעד וומ ןרעלדניווש ַא) קלַאש ןייא :ויא םָאד סָאװ

 יהאשינ ולַא .ןינורטיב דנוא |ןּפַאכ -- ןעהַאפ==| ןיהאו
 =רַאפ ,"טרופקנַארו וצ ןדוי ןכילגורטיּפ ןעד |ןעשעג זיא|
 =עג טינ לָאז רעּבײדשּפָא רעד דיי רעד ןעוו זַא ,ךיז טייטש
 =ינייו רעמ ןעווענ לָאז רע ,שינַאכעמ טעּברַא ןייז ןוט ןעוו
 עשידיי ערעדנַא יװ ױזַא - ,לַאניגירַא ןַײז ןריטקַאדער רעק
 ןּבָארג ַאוַא רע טלָאװ זיא ,ןַאטעג סָאד ןּבַאה רעּבַײרשּפַא
 =ײװ טלַאװ רע רעדָא ,טוָאלעגכרוד טינ ןדיי ףיוא קזוח
 =עגכָאנ דנילּב רעּבַא ויא רע .טעלגרַאפ ךַאז יד םנטסקינ

 םיא יב טסײה בר רעד וליפַא ;לַאניגירַא ןייז - ןעננַאנ
 "ןַאד , ןוא ןעד, םרַאפ-לּפָאד יד ָאד ויא אליממ ,ויּבאר ,

 ,שידיי טינ זיא'ס ,טינ היאר ןייק
 ךַאו רעטײװצ ַא ןגעװ ןגָאז ךיז טוָאל עּבלעז סָאד

 =טנַאה רענעכנימ ןּבלעו םעד ןיא "רטשניימ יזייוו ןּביז איד,
 ןופ ןרוּפש ןַארַאפ ךיוא ןענייז ַאד ,דנַאּבלמַאז ןכעלטפירש
 טרַאד ןעמ טפערט לָאמ עכעלטע ."ןעדא ןּבענ ,ײןַאדא

 ,"ןַאד; טניימעג זיא סָאד וַא ,ןייז טלָאמענ ןָאקיס ןוא ,ײןדע -
 לָאמטּפָא סָאד טגעלפימ יו יװַא ,,יא/-םעד טזַאלענמױרַא
 :רעגייטש ַא) רעטרעוו עקיּפַארטניא ןיא טּפיױהרעד .,ןָאט
 ,(ןכיײלגסעד ןוא רַאפ=-רו ,ןַאמ==ןמ ,םָאד--=שד ,סָאװ---שוו
 םענופ גנוקריו יד אמּתסמ ךיוא ָאד זיא םרָאּפ-לּפַאד יד
 ןופ ןעז וצ בגא זיא גנוקריוו עקיזַאד יד ,לַאנינירַא ןשמייד
 =ַאמ טינ יז ןגעוו ָאד ןָאק ךיא סָאװ ,ְךיֹוא םיטרּפ ערעדנַא
 .ןייז ריד

 רעּבײרשּפָא רעדנַא ןַא יו ,רעגייטש ַא קידרעווקרעמ
 ןּבירשעגּפַא טָאה סָאװ ,דנַאּבלמַאז רענעכנימ ןּבלעז םעד ןיא

 רסיקא רעדָא) "ןניוװ אייווצ טימ ןירזייק רעד השעמ שד;
 ,(ןּכַאנסיױא עטקורדעג יד ןיא טסייה סָאד יו ,ייסונאיפאטקוא
 ןײז טריטקַאדער רעקינייוו רעמ רעּבַא ןיוש טָאה סָאװ
 ןיא תעּב ,ײןער/ םוטעמוא טּבײרש רעד ,לַאנינירַא ןשטייד
 ןײק ָאד טפערט ריא ,בגא .620 לָאמעלַא זיא לַאנינירַא
 טפערט לַאנינירַא ןיא תעּב ,(לַאזיוק) ײןעוװ, טינ לָאמ ןייא
 ,2 ךיוא טטגמח לָאמַא ןעמ

 רַאּפ ַא לּכה:ךס טקרעמַאּב ךיא ּבָאה |ןַאד==| ײןדַ/
 ?טנַאה-םיליהּת רענילרעּב רעטנאמרעד=רעירפ רעד ןיא לָאמ
 ןיא) 8 'מונ טפירשטנַאה רעהורפלרַאק רעד ןיא ,טפירש

 ?מַאה ןיא ("ןַאד,) לָאמ ןייא ,(טביש רעשירָאטקַאדער רעד
 ,181 'מונ) 1580 ןופ טפירשטנַאה-ילשמ-םיליהּת רעגדוּפ
 ןןַאװ-=|"ןוו .(29 'מונ גרוּבמַאה גָאלַאטַאק=רעדיינשנייטש
 רעטנַאמרעד-רעירפ רעד ןיא לָאמ רָאּפ ַא ןעגיש ךיא בָאה
 רעשירָאטקַאדער רעד ןיא רעדיוו) טּפירשטנַאה רעהורסלרַאק

0 
1 

 ןיא ןארַאפ ךיוא זיא ,רעמונ ןּבלעז םעד רעטנוא ,הׂשעמ יד 1
 עיּפָאק עשידיי יד רעּכָא ,1515 גרוּבסַארמש ןעּכַאגסיױא רעשטייד רעד

 ,עּבַאגסױא רעקיזָאה רעד ןופ םינ ןּבירשעגּפָא ללכּב זיא
 ; ןעמָאנ ןטימ לכיּב שישטייד ַא ןופ ןּבירשעגּפָא זיא השעמ יד 2

 עומ 960006 006 160102ו061086 1118000/ עסח !6סץּפסז 6064:
 ,רָאקורדַא ןָא ט/8מס . 40616מ 261 ןסװגמ עסט 4000
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 3 (טכיש

 ,4 טפירש

 ןומ גנוּבירש="ןעד,="ןעוו, ענעטלַאהעגסױא ןימ ַאזַא
 טצַאשרעדימ רעּפטנע :קנַאדעג ַאוַא ףיוא ןריּפפיורַא
 עשטייד:ןופצ ןוא עשטיידלטימ ןופ גנוקריוו יד טשינ זנוא
 =רעד ,ךַארּפשטּפירש עשידיי יד רעדַא ,שידיי ףיוא ןטקעלַאיד
 ףיוא טריטנעירַא קרַאטש ךיז טָאה ,ןכַאזקורד יד ןיא טּפױה
 רעטול) ךַארּפשטּפירש רעשטיידכיוהיינ רעד ןופ םעמרָאּפ יד
 ןײז טימ טקיטסעפרַאפ ןוא ןּבירשעג טָאה רעגניריט רעד
 .(06ת04 םעד טעטירַאטװַא

 "ןעד, ןוא "ןעוו; יװַא יו ,וצ רעטייוו ךיז רימ ןקוק
 עטייווצ ַא רימ ןעעז יװַא ,ןטּפירש עשידיי ןיא ריּפ ןעמוק
 :עג ןייק ָאטינ ָאד ויא ללכּב :טיײקכעלמיטנגייא
 .קרעוו ןייא ןיא "ןעדנ ןוא י"ןעווע ןופ שימ
 םענייא ןיא זַא ,טינ ָאד ךיז טפערט ןעמַאנסוא רָאּפ ַא ץוח
 ןטײטַאּב עפורג ןײא רַאּפ ןעמ לָאז קרעװ ןּבלעז םעד ןוא
 ,ײןעװ, ןצונ (גנודנירגַאּב הייד ,עטשרע יד -- ןגָאז רימַאל)
 ;"ןעד; -- (וײזַאא וויטַארַאּפמַאק ןכַאנ) רערעדנַא רעד רַאּפ

 ןיא ןרירוקנָאק ןלָאז "ןעדא ןוא "ןעוו; זַא ,טינ יארווַא ןוא
 םוצ ןּכָאה ןטפירש עשידיי יד .עּפורנ רעבלעז רעד ןוא ןייא
 ,םעפורג עדייּב רַאפ ?ןעװע רעפטנע לייט ןטטערגרעּביא
 ןטּפירש עשידיי יד ךיז ןוָאל טרּפ םעד ןיא ."ןעדא רעדָא
 ---ןעלקיצ ייווצ ןיא ןלייטנייא טרעדנוהרָאי ןט16 ןוא ןט18 םענופ
 .לקיצ-"ןעד; רעד ןוא לקיצ="ןעוו, רעד

 :ַאוָארּפ יד ןרעהעג לקיצ="ןעווא םעד וצ

 -רעלוּפָאּפ יד ןוא ןעגנוצעורעּביא=ךנּת עשיא
 ַאד ךימָאה .ןעגנוטכידרעּביא עשיטעָאּפ עטס
 ; ןפורנָא

 טפירשטנַאה = בויא = ילשמ = םיליהּת רעהורטלרַאק יד
 רַאסָאל;:למַאז םעד ןופ לייט רעטשרע רעד - ,(1440---1430)
 סיסַאר-עד ,5 701 'מונ סקערָאק רענילרעּב -- ך"נּת וצ

 =טנַאד = םיליהּת רעמרַאּפ טיסָאר-עד ןיא ןוא

 3 ייב

 םער (1 :ןטכיׂש ײװצ טָאה טפירששנַאה רעהורסלרַאק יד 3
 :טנַאה טרַאמקַאדער ַא ןופ טמַאטש סָאװ ,טכיש עטייווצ ַא (2 ,טסקעטטנורג
 ,סנגייא ךט ַא ןּבעגעגוצ ,אמוג מסקעטטנורג םעד טרעסעּבעג קרַאטש
 ,וןעד,; ןוא יןעװ,/ םיואכרוד ויא םסקעטטנורג

 4 ןז 8. 06:8055/) !טפפ. (0001665 116012100 ט1ו01-
 { 8 06-8095. עס1 11 ץ. 200. 60001065 ןקס10010 ,ט 1.
 ,1511--1210 :טריטַאד ויא טפירשטנַאה יד

 .ער םָאֹו ,ןמפירשטנַאה עטמירַאּב ייוװצ יד ןופ ענייא זיא םָאד
 ףיוא ןבירשעג ןענייז ייז זַא ,לוּבלּכ ַא טרעלקענסיוא ייז ףיוא טָאה יסָאר
 טיוּבעג ןוא טייקעג גנַאל.ןרָאי סָאד טָאה'מ ןיא ,תויתוא עשידיי טימ שיליוּפ
 רייר ןּבירשַאּב ןטפירשטנַאה יד טָאה רעטשרע רעד .תורבס-ךיוּב ףיורעד
 לירּפַא.ץרעמ ,וימפנוקוצ,, ,חרָאי 400 רַאפ ןופ םורג ַא/ ןיא ךיירגייוו ,מ
9,3 

 ,ןיא

 ,146 'םונ ןילרעּב גָאלַאטַאק ,רעדיינשנייטש 5

 :ןליימ ענעריישרַאפ יירד ןופ טייטשַאּב (םעמרַאּפ) טפירשטנַאה יד

 ָאילָאפ) ארזע ,לאינד ,םימיה ירבד ,בויא ,ילשמ ,םיליהּת וצ רַאסָאלג (1

 ןרוּפש טימ ךָאנ רעּבָא ,םוילַאקָאװ ןשטיירכיוהיינ ַא טימ ללכפ (79-1

 ,ט615-=זיװ לָאמ ַא וליפַא ,20/=-ףוא ,םטפ==שוא) שטיידכיוהלטימ ןופ

 ךיז טפערט } רעגנַאל רעשטיידכיוהלטימ רעטריגנָאטּפיד:טינ רעד רעּכָא
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 =ריש טימ ,תורוטפה טימ טפירשטנַאה-שמוח ((רעמרַאּפ)

 =םיליהּת סנּבלעזמעד ,1 (1898--1501) רּתסא ןוא םירישה
 רעגרוּבמַאה יד ,(1211--1810) טפירשטנַאה-םיטפוש-עשוהי

 =טנַאה=שמוח רענעכנימ יד ,(1839) טפירשטנאה-ילשמ-ם ליהּת

 ,5 חורוטּפה טימ טפירשטנַאהשמוח רענילרעּב יד ,2 טפירש

 ,4 םואעוומ ןשיטירּב רענָאדנַאל ןופ טפירשטנַאה-שמוח יד
 רענַאמערק :ןקורדרעּביא יד ןוא (1544) שמוח רעגרובסגיוא

 םיולה והילא ,(1610) רעגָארּפ ,,(1983) רעלעזַאּב )1560(, 
 --(עּבַאגסױא עטירד יד ,1969 ַאוטנַאמ ,1545 עיצענעוו) םיליהּת
 ןשטייט עשידיי יד 5 ןקורדרעּביא עקידרעטעּפש ךס ַא ןוא

 .(1598 עקָארק) יהחולש הליא, ך"נּת ףיוא שוריּפ םעד ןיא

 רעד םַאנסיוא ןַא זיא ןעגנוצעזרעּביא-ך"נּת יד ןופ

 ="ןעד/ םוצ טרעהענ רע ,(1544) שמוח רעצנַאטסנַאק

 ןיא ךױא טייטש ,וװיטַארַאּפמַאק םעד ךַאנ ,"ןעד , .לקיצ

 =ךײנּת רענילרעּב ןטנַאמרעד רעירפ םעד ןופ לייט ןטייווצ
 רעלעוַאּב םעד ןיא ןלעטש עקינײא ןגעװ .6 רַאסָאלג

 .ןרעוװ טדערעג רעטעּטש ָאד ךָאנ לָאז שמוח
 וצ ןרעהענ ןעגנוטבידרעּביא-ך"נּת עשיטעַאּפ יד ןופ

 ןוא ,154 גרוּבסניוא) י"םיכלמ רפס , סָאד :לקיצ-"ןעװ,, םעד
 =סגיוא) "ךוּב-לאומש,, סָאד ,(1983 עקַארק :קורדרעּביא רעד

 7 (1564 ַאוטנַאמ) םיטפוש ,(1944 גרוּב

 וצ ,ןסיוו ןימ טול ,ןרעהעג ןטפירש-ך"נּת:טינ ןופ

 ןַא ,טעמרַאּפ רעדנַא ןַא  ,רַאסָאלג ןמייווצ ַא ןופ ליימ ַא (2 ,(ןםלעז רעייז

 ,רּתסא ,הכיא ,םירישה-ריש ,תלהק ,ןָא 30 יּפָאק ןופ ילשמ ,טגַאה רעדנַא

 יָאלג רעטירד ַא (3 ,(95--76 ָאילָאפ) םזילַאקָאװ ןשטיידכיוהלמימ ַא ימ

 מימ ךיוא ,(99--96 ָאילָאפ) ילשמ לייט ַא ,טנַאה רעדנַא ןַא רעדיװ ,רַאס

 .םזילַאקָאװ ןשמיידכיוהלטימ ַא

 008. 13026-26זחנ. ,200 יז 1113 ,יסָאר-עד גָאלַאטַאק עז 1

 13:1064 םיול ,םנכיײצ-רעסַאװ יד ןופ ךיא םימשַאּב עמַאד יד ,1 'םונ

 ,1538--1501 ןרָאי יד -- 2384 'םונ ,1501 רָאי סָאד -- 2323 'םונ

 ,132 'םונ ,ןעכנימ גָאלַאטַאק רעדיינשנייטש 2

 ,145 'םונ ,ןילרעּב גָאלַאטַאק רעדיינשניימש 2

 ןטקורדעג םעד טימ לייט ןטסערג םוצ טמיטש טפירשטנַאה יד

 ,שמוח רענרוּבסניױא

 ,8. גזפס110טה 4

 ,102 ימונ
 ,ךיז םיײטשרַאפ ,םיליהּת סיולה והילא ןופ ןקורדרעּביא עיונעג 5

 םדרטשמא .,,םילהּת רדס{ ַא ןיא ןעזעג ךיא ּבָאה--,ךיוא זןעװ,א םעד םימ

 ,םיליהּת םעד ןיא ןוא ,(1677) חלות ,ןושה חחר .,,.שוביוו ירוא םופדב

 יםעד ,חהשמל הלפּת (שידיי טימ) רודיס םוצ ןבעגעגוצ זיא סָאװ

6: 7 

 ;| לייט ,םואעזומ שימירּב גָאלַאטַאק

 רער ךיז טָאה לָאט רָאּפַא .5 'מַאב 102 'ז רעירפ עז 6

 םָאד דניּברַאפ ךיא ,ןןעוו==)| "ןיװ, :ןּבירשעג ,טשטילגעגסיוא רעּכיײרש

 ךָאנ) ייןעד ןעװעג ךָאנ זיא ללּכ רעד ןעװ ,עידַאטס רעירפ-רַאג רעד מימ

 ינַאק וצ ןּבױהעגנָא טָאה ?ןעװ} רעד ןוא ,(וויטַארַאּפמָאק ןוויטיזָאּפ םעד

 ,ןריריק

 ןַאמציײל-קרעטש ןופ זיולּב טנַאקַאּפ רימ זיא ?/םיטפוש רפס, 7

 עּפורג רעטשרע רעד ןיא ןיא םירפס יירד עלַא יד ןיא ,207--109 יז

 ךָא) עּפורג רעמייװצ רעד רַאפ ייןעװ,, גנערטש (לַאזיוק) ןמיײטַאּב

 לָאמ עקינייא ןפָארטעג "םיכלמ רפס{ ןיא ךיא ּבָאה (ווץזַאא וװיטַארַאּפמַאק

 .גע ךיא ּבָאה ןעד/ לָאמ ןייא ;םַאנםױא םלַא ךָאד רעּבָא ,ךיוא ײןעד

 .ןַאמציײל ןוא קרעטש ייּב ןנוצסיוא יד ןיא זםיטפוש רפם; ןיא ןפָאר

 104 עד - ןע  23ףיטש - 

 ןטפירשטנַאה-םיגהנמ רענילרעּב ייווצ יד : לקיצ=ײןעװ,, םעד

 "םישנ תוצמ , רעד ,(טריטַאד טינ ,694 'מונ) דנַאּב ןייא ןיא

 -אבּב, םרוחּב והילא ןופ טּפירקסונַאמ ַא ,(1852 עיצענעוו)
 .(םעגרַאּפ גנלמַאז רעד ןופ) ה"י 16 ןטימ ךרעּב ןופ "ךוּב

 רעירפ יד רעהַא רעהעג ןעגנוצעזרעּביא-תוליפּת ןופ
 רָאי ןופ ,395 'מונ טפירשטנַאה םנַאמפיוק עטנַאמרעד
95 58. 

 =טפירשטנַאה רעד רעהַא רעהענ ןטפירש עטשימענ ןופ
 טיױל) 1217 'מונ ,אנַאיעלדַאּב רעד ןופ דנַאּבלמַאז רעכעל
 יד ,תומדקא ,םישנ תוצמ ,םינהנמ :(רעיוּביױנ גָאלַאטַאק
 ,5 װיוַאא תוניק לייט ַא ,תובא יקרּפ ,תוליגמ ףניפ

 םינימ עלַא ןרעהענ "לקיצ="ןעד, םעד וצ
 "תודימ רפס, :ןפורנַא ָאד ךימָאל .ןטפירש-ךנּת-טינ
 ,ךיריצ) "האריה רפס , ןוא "ןופיסוי; רעד ,,(1842 ,אנזיא)
 יח רפס, ,9 (1371 ,עקַארק) "תידוהי 'נוא הנשוש ,, ,6

 ,(1590 ,ַאוטנַאמ) "םינהנמ רפס , ,(1583 ,איוגסירּב) ייםלוע
 ,(1599 ,לעוַאּב) ײסרפ ימיב דוד תיב השעמ,

 ?טנַאה-םינגהנמ רעגרוּבמַאה יד ;ןטפירשטנַאה ןופ
 "קחצי-תדקע, רעד ןוא (1574 ןּבירשעג) 250 'מונ ,טפירש
 ,100 'מונ דנַאּבלמַאז רענעכנימ ןיא ןכַאז 5 עלַא ;טרָאד
 השעמ שד, :ײרד ןופרעד 1600 ויּכ 1580 ןופ ןּבירשענ

 ײרטשניימ יזייוו ןּביז איד, ,"ןניױז אייווצ טימ ןירזייק רעד
 :ײװצ ;ןלעװק עדמערפ ןופ --- "לגיּפשנלײא ליט , ןוא
 -השעמ םענופ תוישעמ לקיצ ַא ןוא "הרמוו האירב השעמ,
 רענילרעּב ַא וצ ךָאְנ טמוק רעהַא .עשידיי=לעניגירַא---ךוּכ
 ,10 /פ. 6001686 84ז/ (0ט- 1049 טפירשטנַאהםיגהנמ

 לקיצ-'ןעװ, םער וצ וַא ,ןטלַאה וצ ןדנורג ךס ַא ּכָאה ךיא 8

 ןופ ןטפירשטנַאה יד ןעגנוצעזרעּביא-.תוליפ ּת יד ךיוא ןרעהעג

 ןעועג ןטפירשטנַאה ןופ ךיא ּבָאה רעדייל .טרעדנוהרָאי 10 ּבײהנָא ,5

 םרקי:רב ףסוי רעמקורדעג רעד .1405 רָאי ןופ סנַאטּפיוק רד זױלּב

 רעדנַא ןַא רָאנ וצ רעהעג (ןקורדרעּביא יירד ןוא 1544 ,ןזיוהנכיא) רודיס

 יד וַא ,ךעלריסַאנ זיא'ם .לעיצעּפס ךיא דער ןופרעד סָאװ ,םעמסיס

 זיא ךס ַא לייװ ,לקיצ:זןעװ,, םוצ ןרעהעג ןלָאז ןעגנוצעזרעּביא-תוליפּת

 וַא ,ויא ללּכ ַא ןוא ,םיליהּת ןופ םּפיוהרעד ,ךחנּת ןופ ןעטינעג םרָאד

 ןרעהעג סָאװ ,(טרעדנוהרָאי 10 ןופ סנטסקינייװ) םירפס ןיא וליּפַא

 ,ךינּת ןופ קוסּפ ַא טריטיצ טרעװ'ס רָאנ יװ ,לקיצ-י?ןעד,, םוצ גנערטש

 ןָאטענ םָאד טָאה רעּבירש רעד :/?ןעװ םעד דלַאּכ ריא טפערמ יװַא

 םייּב רדח ןיא טרזחעגנייא םיקיסּפ יד ךיז רע סָאה ױזַא ,שיטַאמָאװַא

 ,ןענרעל-שמוח

 !ןעװ, ללּכ רעד זיא ("ץובורק,) רוזחמ םרפוס רודניבא ןיא

 ,ךיו וופ טדער רע ןעוו---,ײןעד,, ןוא) זיּכ , ןלַאויוק ןשיאערּבעה םעד רַאפ

 .ַאּפמָאק םער ךָאנ ױזַא/ ןיא ,(רעּביא םצעז רע םינ ,טריטנעמָאק רע ןעוו

 *רעּביא רעגָארּפ םעד ןופ םנַאקַאּב רוזחמ רעד רעּבָא זיא רימ ,וויטַאר

 ךיא ּבָאה 1571 עקַארק עּבַאגסױא עטשרע יד :1618--1615 קורד

 .ועועג טינ

 .קרעטש ייּב ןלעמש יד ןופ ןעזסױרַא ןָאק ךיא יװ םיול 9

 .192--188 יז ,ןַאמצייל
 ,ןילרעּב גָאלַאטַאק םרעדיינשניימש ןיא טנכיײצרַאפ טינ זיא 0

 .עלּב יד ףיײא .רעמעּפש קעטַאילּביּכ.הכולמ רעשיסיירּפ רעד ןעמוקעגוצ

 םמירשרעּביא ןַא ןַארַאפ זיא טסקעט םעד רעּביא ןּבױא ןופ 4600:-003 רעט

 ;םוומת טבשב רשע השמח בתוכה (?) קרפטט םזילש ןרהא רב והילא ינא;
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 ,לקיצ="ןעד,, םעד וצ רעהעג ןעגנוצעורעּביא-ך"נּת ןופ
 .(1544) שמוח רעצנַאטסנַאק רעד ,טנַאמרעד ןיוש יו

 רעהַא רעהעג ןעננוטבידרעּביא=ך"נּת עשיטעַאּפ יד ןופ
 עטמַארגעג םנַאמלעּפָאק ,(1857 ,לעזַאּב) יײלאינד רפס , רעד

 םעד ןָא ,וגסיירּב) תוליגמ 5 יד ףיוא םונרּת ןופ גנוטעּברַאַאּב

 .(1584 ןּבירשעג ,רָאי=קורד

 יד םנטסיײמוצ ךיוא ןרעהעג לקיצ:"ןעד, םער וצ
 רעּבײרש רעד ואו טרַאד ה"ד ,סעוַארּפַארַאּפ-ךינ ּת

 =עכנימ ןיא עוַארּפַארַאּפ-בויא יד ;םנגיא ףיוא ןיוש טוט
 עטריטנעמָאק יד ,(1579 ןּבירשעג) 306 'מונ טפירשטנַאה רענ

 =ריש, שקלוס קחצי ,1 (1586 ,עקַארק) גנוצעזרעּביא-היעשי

 .2 (1600 ,1579 ,עקַארק) יםירישה
 יד :ןענייז םעטסיס רערָאג רעד ןופ םַאנסיוא ןַא

 ,(1400 ןּבירשעג) 210 'מונ ,טּפירשטנאה-םיליהּת רענילרעּב

 :ןקורדרעּביא יד ןוא 1544 .,ןויוהנכיא) רודיס םרקי=רּב ףסוי
 רַאלּפמעזקע רענילרעּב רעמינַאנַא ןַא 1599 ,1369 ַאוטנַאמ
 =רַאי אֵׁשַו ףוס עקָארק רעדָא גָארּפ :רעדיײנשנייטש טיול

 ?םיד , ,("השמל=הלפּת, רודיס ןיא 1696 יוסעד ,טרעדנוה
 ײרד עקיזָאד יד ןיא .(1997 ,עקַארק) "ןרעּב ןופ ךיר

 --"ןעוװ :םעטסיס עטשימעג ַא רימ ןּבָאה םירפפ
 רַאפ- "ןעד , ,(לַאזיוק) ןטײטַאּב עּפורג רעטשרע רעד רַאּפ

 ןיא ,(וו"זַאא וויטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ) עּפורג רעטייווצ רעד
 ;רעטריצילּפמַאק ךָאנ ךַאז יד ויא רודיס םרקי=רּב ףסוי

 .ןרעו טדערעג ךָאנ לָאז םעד ןנעוו

 ןוו

 ,לעלַארַאּפ ךעלגעמ טייוו יו ,ןעגנערּב ָאד ךימָאל
 ="ןעד, ןיא ןוא ="ןעו, םעד ןיא םעיצקורטסנַאק-ןרעטסומ

 קו

 ףיוא ןּבירשעצ םנא ךיז טָאה סָאװ ,והילא רעד .(רָאלק םינ--ץט} רעד)
 ןַא רָאג זיא'ס :רעּבײרש רעד טינ רעּבָא זיא ,ךיוא רעטעלּב ערעדנַא
 .טנַאה רעד וצ םצעּב טיּכּת טינ רעהעג אלימט ,טנַאה ערעגניי ַא ,רעדנַא

 ןּכיירש וצ ענדָאמ-ןעוװעג ךיוא ןיוש טלָאװ (1729) טדּפּת ןיא :מפירש

 1590 ןופ ןיוש זיִא רפס רעד יװ םעדכָאנ ךוּב-ּםיגהנמ ַא ןּבײרשּפָא רעדָא

 יד .רעמיטנגייא רעד סָאד זיא אמּתסמ .ןעװעג טקורדעג לָאמ ךס ַא ןָא

 .נָא ,ףוס םוצ :שרעדנַא ןּבכיירשעצ ךיז ןנעלפ רעּבַײרשּפָא ןוא רעּביײרש
 ינַא ןוא םיקוסּפ טימ ,ןּבירשעג זיא סָאד ןעמעװ רַאּפ ,טרָא סָאד ןויוועג
 וצ טפירשטנַאה יד רעהעג תוגשה עניימ םיול .ןצנוק עשרעּביירש ערעד
 .טרעדנוהרָאי 16 ןופ טפלעה רעטייװצ רעד

 ןופ טנַאקַאּב רימ ןענייז היעשי רעד ייס ,בװיא רעד ייס 1
 עדייב ןיא .161--150 'ז ןוא 287--280 'ז ,ןַאמצײל - קרעטש
 ,ווַא} -- עּפורג רעטייװצ רעד רַאפ :לַאזױק טצונעג ?ןעד/ טרעװ

 ,וורערעוו , ,װשלַא
 רעּבָא ,ךיוא ןעװ, םעד טימ םיוא ךוז טשטילג שקלוס קחצי 2

 .םיוא רעװעקָארק עקינייא ןיא .םיא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ טינ ןיוש זיא'ם
 .נַאלּפ ַא ללכּכ ויא טרעדנוהרָאי 10 םעד ןופ למרעפ ןטצעל םעד ןופ ןּכַא אי

 רעגייטש ַא (1582 ,עקָארק) גנוצעזרעּביאילשמ ס'אבכ יכדרמ 'ר .העמ

 - עפורג רעטייווצ רעד ןיא ,ןעד, :עּפורג רעטשרע רעד ןיא ללכּב טָאה
 רעּביײרש רעד ואװ ,טרָאד ,?ןעװ,} לָאמ ןייא זיולּב ןוא ,זזרעדעװ,, ,ײזַאװ
 םעד גנערטש רע טָאה ןטרָאד -- ,םיקֹומּפ יד מריטנעמָאק ,ךיז ןופ טדער

 ןלַאזױק ןשיאערבעה םעד רעּבִײ) םצעז רע ואו ,טרָאד ;?ןעד/ ןלַאזױק

 ן06 ןעד - ןעו

 טבול , :(קידנדנירגַאב) טרָאוודניב לַאזיוק .א
 טרעװ רע טכענק רנייז שולב ןעוו קלאו ןייז רקלוּב ריא
 .(1544 ,שמוח רעגרוּבםגיוא) ."ןכער

 ןקורדרעּביא עלַא ןיא זיא ,"ןעװ, טימ ,עּבלעז סָאד
 -שמוח רענילרעּב ןיא ,(רעירפ עז) שמוח רעגרוּבסגױא ןופ
 רודיס סרקי=רּב ףסוי ןיא ןוא רענעכנימ ןיא ,טפירשטנַאה

 .(ןקורדרעּביא עלַא ןיא ךיוא ,"םימחרה בא, ןיא)
 טאולב שד ןעד קלוב ןייז רקלוֿב ריא ןבול טוט,

 ."ןכער טריוו רע ןטכענק רנייז
 ,(1544 ,שמוח רעצנַאטסנַאק)

 םייוג ונינרהא :קוסּפ רעד טצעועגרעּביא זיא סָאד
 :לעפ טּבױל :(43 ,ב"ל םירבד) "םוקי וידכע םד יּכ ומע
 ענייז רַאּפ ןענעכער ךיז טעװ רע םי רָאוו ,קלָאּפ ןייז רעק
 ,טולּב סטכענק

 ;וויטַארַאּפמָאק ןוויטיוָאּפ ַא ךָאנ 1 .ב
 ,"גנג ןעוו ימ ןיגנערב וצ קלוב שד טרעמיג טוה שעא

 .(טםירשטנַאה-שמוח רענילרעּכ)

 רענרובסגױא ןיא ןיא ,"ןעוא טימ ,עּבלעז סָאד
 .שמוח םיסָאר-עד ןיא ,ןקורדרעּביא יד ןיא ןוא שמוח

 ."קוננ ןע ד אימ ןעגנירב וצ קלוב שד ןרימ איז,
 .(שמוה רעצנַאטסנַאק)

 םעה םיּבכרמ; :קוסּפ רעד טצעוענרעּביא זיא סָאד
 קלָאּפ סָאד :(9 ,ו"ל ,תומש) ..."הדובעה יד מ איבהל
 =רַא רעד ןגעקַא גונעג יו רעמ (ןעננערּב וצ טרעמ) טגנערּב
 .טעב

 ללכּב ןוא ,שמוח רעגרוּבסגיוא ןיא יוװ ױזַא טקנוּפ
 =םיוק ןיא ידמ , רעד טצעוענרעּביא זיא ,לקיצ=" ןעוו, ןיא
 ריקי ןּבה, .קוסּפ רעדנַא ןַא ןיא טפירשטנַאה-רוזחמ סנַאמ
 "רואמ ונמחרא םחר וּב ירּבכד יד מ יּכ .,.םירפא יל

 (םיארונ:םימי ןופ הרשע=הנומש רעד ןיא ,19 ,א"ל ,והימְרי)
 ;טצעזעגרעּביא ָאד זיא

 ןוב ןעוו ..,םירפא רימ וצ רעגידריוו ןוז ןייא בוא;
 3 "..הער ךיא גוניג ןעוו רעמ

 ןרעקרעטש םנַײא ןוב ןמרא ןייא טמרישב אד רעד,
 ,"רע ןעוו ןרעמ ,ןײמ==| ןימ

 .(ןקורדרעּביא יד ןוא ,1562 ַאוטנַאמ ,םיליהּת םיולה והילא) -

 רעד שרעדנַא לסיּב ַא רָאנ ,"ןעוו, טימ ,עּבלעו סָאד

 ,(1559) טפירשטנַאה:ילשמ:םיליהּת רעגרוּבמַאה ןיא זיא ,ץַאז

 םיליהּת םיסַאר-עד ןיא ,13 'מונ סקעדָאק סנילכייר ןיא

 .4 (ײןעוו ןימ , ,"ןעו עמ , :עטצעל ערייב ןיא ;1811--1510)

 ,בלַאה ףיוא בלַאה (רָאטקערָאק ,רעצעז םייּכ רשמא) םיא ייּב זיא //יּכ;

 .יןער,, לָאמ ַא ,זןעװ,} לָאמ ַא
 יװ ,ױזַא טשטיימעג ָאד ןעמ טָאה זידמ,} םעד :רָאלק זיא'ם 3

 םעד ףיוא טזייוו סָאװ ,מ,; רעד ןעמוקעגוצ םלָאװ גונעג--זיד/, טרָאװ םוצ

 :ךַארּפש רעטלַא רעד ףיוא רעדָא ,גונעג רערייא : ןעמַאזוצ : וויטַארַאּפמָאק

 .גונעג יװ רעמ
 (הרומפה רעד ןיא) רוזחמ ןּבלעומעד ןיא עלעטש רעדנַא ןַא ןיא

 .ייןגעװ ןו=,, :קיטכיר טשטייטרַאפ זזידמ ,, רעּבלעז רעד ןיוש זיא

 ןעד, ללכּב טָאה םָאװ ,טפירשטנַאה-םיליהּת רענילרעּב ,בנַא 4
 ייװצ יד ןופ רענייא ,יןעװ ןימ/ : ךיוא ָאד טָאה ,וװיטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ

 ,טקרעמַאּכ ּבָאה ךיא סָאװ ,(וװיטַארַאּפמָאק ךָאנ) ןיַאפ--זןעװ,

 ץיער



 ב
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 יא אד רעד םעד ןוכ ןמרא ןעד טמרישיב רע
 ."רע ןער רימ רקרעטש

 ,רודיס םרקי רּב ףכוי ןיא יח לּכ תמשנ, ןיא) 6
 .(ןקורדרעּביא יד ןיא ןוא ,4

 קוחמ ינע ליצמ, :קוסּפ רעד טצעזעגרעּביא זיא סָאד

 ןופ ןַאמערַא םעד טעװעטַאר רע ;(10 ,ה"ל םיליהּת) ייונממ
 .רע רעדייא ,ןרעקרַאטש ַא

 "ונממ קוח דימ ולא, :קוסּפ רעשינַאלַאנַא ןַא
 (הנשה-שאר נָאט ןטייװצ םעד הרוטפה ,11 ,א"ל והימרי)
 :טּפירשטנַאה=רוזחמ סנַאמּפױק ןיא טצעועגרעביא זיא

 טשיא אוד יד טנַאה ר ד ןוֿב ןיא טזול ר ד טוה 'נוא,

 ."רימ ןעוו ריקרעטש
 .רקלוב יד לא ןעוו ןימ ןטשנימ יד ריא ןעוו,

 ,(טֿפירשטנַאה-שמיח רענעכנימ)

 ,טפירשטנַאה-שמוח רענילרעּב ןיא זיא עּבלעז סָאד
 טעמה םֶּתֹא יִּכ/ :קוסּפ לײט רעד טצעועגרעּביא זיא סָאד
 עטסנעלק יד טנעו ריא ;(7 ' ,םירבד) "םימעה לּכמ

 =ַאּפמָאק טצעועגרעּביא סָאד זיא ָאד ;רעקלעפ עלַא ןשיווצ
 .רעקלעפ עלַא רעדייא ,רענעלק טנעז ריא :שױויטַאר

 .םרָאּפ עוויטַארַאּפמָאק יד טינ ָאד טָאה שמוח רעצנַאטסנַאק
 ַא ןָא טּבײה ײןעוו, :עיצקורטסנַאק עטריצילּפמַאק ַא

 :ץַאז םעיינ
 י"ןוו ןביו וטשעה ןעוו ריד וצ רשעב ךוד ךיא ןיב,

 ,(טפירשטנַאה-שמוח רענילרעּב)

 טָאטשנַא תועטּב "ןּביז , םעד טימ וליּפַא ,ױזַא יונעג
 אמּתסמ ןוא ,(1610) ךיוא שמוח רעגַארּפ ןיא זיא ,ײןהעצ,
 =ַאו ,ךיוא םישמוח רעלעזַאּב ,רענַאמערק ,רעגרוּבסגיױא ןיא
 1 ,ןרעדנַא םעד ןופ טקורדעגרעּביא םנייא זיא סָאד םיר

 =עגרעּביא םָאד זיא טפירשטנַאה-רוזחמ סנַאמּפױק ןיא

 ; ױזַא ןבעג
 ר עמ ריד וצ רשעב ןיּב ךיא |םורָאװ==} םירוב ןעוו,

 ."רדניק ןיהיצ ןעוו
 יכונא אלה, :קוסּפ רעד טצעועגרעּביא זיא םָאד

 םעד הרוטפה ,8 ,א ,יא לאומש) "םינּב הרשעמ ךל בוט
 ריד רַאפ רעסעּב ךָאד ןיב ךיא :(הנשה-שאר גָאט ןטשרע
 ."ןעצ , טָאטשנָא "ןּביוא ָאד זיא תועטּב .ןיז ןעצ רעדייא
 =עב ןיּב ךיא טינ בוא, :טײטש שמוח רעצנַאטסנַאק ןיא
 ָאד ויא ץַאז רעד ",ןױז ןהעצ ןעד אימ ריד וצ רעס

 ,(רעמ-=יימ) ייאימ , רעד ןַארַאפ ַאד זיא רַאּפרעד ,רעכַאּפנײא

 םיא ןפערט רימ סָאװ ,("ןימ; רעדָא) ײאימ,, םעד ןגעוו

 יד זַא ,טנַאזעג רעירפ ּבָאה ךיא סָאװ ,בגַא טקיטעטשַאּב סָאד 1
 רעד סָאװ ,עיזנעצער רעּבלעזרעד וצ רעהעג טפירשטנַאה:שמוח רענילרעּב

 ױזַא יװ ,םײקשינַאכעמ יד טנַאסערעטניא זיא ָאד .שמיה רעגרוּבסניוא
 .ייּב ַא ךָאנ .טקורדעגרעּביא ,ןּבירשענרעּביא ערעדנַא םָאד ייּב םנייא טָאה'מ
 םיולה והילא ןיא זיא (15 ,ד"ק ,םיליהּת) ןמשמ וינּפ ליהצהל, :ליּפש

 רד וצ, :/?ןעד, םעד טיט ןּבעגעגרעּביא (1562 עוטנַאמ) גנוצעזרעּביא
 ,לַאּפ רעקיצנייא רעד ויא סָאד) חליא |ע ד רימ טכיזיגנא זד ןרטייול
 רעד וצ םיליהּת רעד רעהעג ללכּב ;'ןעד טקרעמַאּב ּבָאה ךיא סָאװ

 .העּביא םעד ןיא זיא ?ןעד , טימ עּבלעזסָאה .(םעטסיס - ןעװ,, רעגנערטש
 ,1696 ייםעד ,והשמל הלפּתח רוריס ןיִא ןיא 1677 םַאדרעטסמַא קורד
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 ןיא קקידנעטש
 "ןעדא רעדָא

 ,ןרעװ טדערעג

 ןעוו רכױה שװ רע;
 ,"ןא לישכא

 .(8 עּפָארמס ,211 ,1544 ,גרוּבסגיוא ,/!ךוּב:לאומש,,)

 הבגיו,, :קוסּפ לייט רעד ןּבעגעגרעּביא יירפ זיא סָאד
 ןיא רע ;(23 ,י ,יא ,לאומש) "הלעמו ומכשמ םעה לכמ
 ,2 ןַא לסקַא ןופ ןעמעלַא רַאפ רעכעה ןעוועג

 יט ַאנענ ַא ןיא װיטַארַאּפמָאק ַא ךָאנ
 :םרָאפ רעוו

 ןיײא ןעוו ןימ טינ טלומ לא ויא ןסינ שדח שאר,

 ןעגנוצעזרעּביאך"נּת יד
 רעטעּפש ךָאנ לָאז ,וװיטַארַאּפמַאק ַא ךָאנ

 רעד ןוב קלוב שד לא

 ," נָאט
 831(,5 ,| ,094 'םונ טפירשטנַאה-םיגהנמ רענילרעּכ)

 ,טּפירשטנַאה רענַאיעלרַאּב רעד ןיא זיא עּבלעז סָאד

 (088 טַאלּב) 1217 'מונ

 ,"נאט ןנַײא |עד רעמ טינ שיא טבש שרוח דעד;
 ,(6660 'ז ,1574 טפירשטנַאה-םיגהנמ רעגרוּבמַאה)

 ;טיצקורטסנַאק ערעטריצילּפמָאק א

 ןעוו טשגנַא רכלח ןַײא ןועווינ ןימ זיא זע טינ,
 ."ןאור ךיד ףיוא יד ןייב איד טײרּפש רו טוה רע טאג

 1562 ַאיטנַאמ ,םיליהּת םיולה והילא)
 .(ןקורדרעּביא עלַא ןיא ןוא

 היה אל; :קוסּפ לײט רעד טצעועגרעּביא זיא סָאד

 םָאד .(6 ,ג"נ ,םיליהּת) "ךנוח תומצע רופ םיהלא יכ דחפ
 רעמ ןעװעג טינ ךָאנ יאס :יװ טונ יװַא ןסיײה ָאד לָאז

 ןּבירטעצ טָאה טָאנ |ןעוו טלָאמעד} (רעדייא) זַא ,קערש ַאזַא

 : .ךיד ןרעגעלַאּב סָאװ ,יד
 =םיליהּת םיסָאר-עד ןיא זיא ,"ןעװ,, טימ ,עּבלעז סָאד

 .ץַאו רעד שרעדנַא לסיּב ַא רָאנ ,ךיוא טפירשטנַאה
 תיּב שד איז וד ןעד ןימ טשינ ןיא טכערּביג שעא

 ."ןיבאה טינ שדקמה
 ,(97 טַאלב ,1509 לעוַאּב ,םרּפ ימיּב דוד תיּב השעמ)

 רענעי ףיױא "ךעלדַײ עטיור, יד| יז טלעפיס :ה"ד

 םעד טשינ ןּבָאה יו םָאװ רָאנ ,רעמ טשינ |ןויטּבמס טײז
 .שדקמה=תיּב

 א ןופ (גנוצינערנַאּב ַא) םַאנסיוא ןַא

 ,גנוניינרַאּפ

 ."ןיילא טונ ֹוד ןעוו ןוט טנמינ ןאק זאד,
 ;(9 עפָארמס ,424 ,1583 ,עקָארק ,וזםיכלמ רפס;)

 (קץוח) רעסיוא ,ןוט טינ רענַײק ןָאק סָאד :ה"ד

 ,ןײלַא טָאג ריד

 :ָאר מאה (1612) ךוּב.לאומש; םעד ןופ עּבַאנםיוא רעלעזַאּב יד 2

 עקידרעירפ ןופ שינעּפעשטוצ עשינַאכעמ ַא ַאד זיא ?ןעװ;, .זןעװ ןעד,

 .ויטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ ןעד , םנטסיימוצ ָאד ןיוש זיא ללכּב .םעּבַאגסױא

 .ייונ םימ עיצקורטסנָאק ַא לעלַארַאּפ ךיז טפערט ָאד רעּכָא 2

 .חנָאמ ןייא ם ר עייוג לומ לא זיא טבש שדה שאר// : ךייא יטרע

 העהעג) ךיוא 1049 'מינ טפירשטנַאה:םיגהנמ רענילרעּב ןיא זיא ױזַא

 ײיונ ולסּכ שדוה רעד זיא אז זיא יזא שע ןעװ, : (לקיצ-ז|עד ,; םעד וצ

 .(224 טַאלּכ) שדה שאר גאמ ןייא פ ר ע

 .,"ןעוו, םעד רַאּפ



 410 ,9 ,גײי ,םירבד) יונגרהת גרה י כ וילע הסכת- !
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 ןער טנױ טינ ןמ טייהפייוו ךליוו ןייק לא ןטנז שעא
 ,"טניז למיה םיא יד ליננע ןעד ייב

 .(53 עפָארטס ,1557 ,לעוַאּב ,וזלאינר רפס,/)

 ןעמ טניפעג המכח ַאוַא :טגָאועג ןּבָאה עלַא :ה"ד
 ,למיה ןיא םיכאלמ ייּב ץוח ,טינ

 ןטכַארטַאּב ןעמ ףרַאד 2 לַאּפ ןוא לַאּפ םעד ןשיווצ
 :עיצקורטסנַאק ַאזַא

 שע טינ ןעװ ןטװאורּפעג} טכיורביג ּבָאה ךיא ינוא,
 ."שנעמ רעד ךיז טײרו שע שד ןעוו רעמ רשעּב טשיא

 .(ןקורדרעּביא יד ןיא שמוה רעגרוּבסגיױא)

 ןעוו רשעב טינ שיא וע ןעװ ןהעונ בה ךיא ינוא;
 ."שנעמ רער טיוורו ךיז ו

 .(1217 'םונ םפירשטנַאה רענַאיעלדָאּב)

 אימ שרשעב זיא שע טינ ןאד ןהעויג באה ךיא ינוא,

 ,"שנעמ רעד ןאיירו ךיז לז רע זאד ןעד
 ,(שמוח רעצנַאטסנָאק)

 ןיא יכ יתיארוא :קוסּפ רעד טצעזעגרעּביא זיא סָאד
 .(22 ,ג ,תלהק) י"וישעמב םדאה חמשי רשאמ בוט

 זַא ץוח ,ךַאְז ערעסעּב ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ,ןעזעג ּבָאה ךיא
 ַאטינ זיא'ס רעדָא ;ןוט ןייז טימ ןעיירפ ךיז לָאז שטנעמ ַא
 .וײזַאא שטנעמ ַא זַא רעדייא ,רעסעּב

 ,גנוניינרַאפ ַא ייּב ,גנולעטשנגעקַא 4
 1 .(50ח06זח עשטייד סָאד ,"טרעיינ,, רעונוא)

 ןאנלש רד ןעוו ןיא ףיוא ,,.ןמרב רד שלוז וד טינ,
 ,(טפירשטנַאה:שמוח רענעכנימ) ."ןיא ןנאלש רד טשלוז וד

 אלו לומחת אל, ;קוסּפ רעד טצעזעגרעּביא זיא סָאד

 םָאד
 =ַאב ןיא ,טפירשטנַאהשמוח רענילּהעּב ןיא ךיוא זיא עּבלעז
 .ךיוא רעגרוּבסגױא ןיא אמּתסמ ,םישמוח רעגָארּפ ,רעלעז

 ,יטראייונ , :ָאד טָאה שמוח רעצנַאטסנַאק !
 עו) 1413 ט"כ םירבד קוטּפ רעטכַארּבעג רעירּפ רעד

 =טנַאה-שמוח רענילרעּב ןיא ןוא רענעכנימ ןיא זיא (97
 רעד ןיא יו יױזַא "ןעװו, טימ טצעזעגרעּביא ךיוא ןטפירש
 טָאה שמוח רעצנַאטסנַאק .לּביּב רעשטייד רעטקורדעג=טשרע -

 :ױזַא ,"שרדנוז, עסָאלגדנַאר ַא טימ ײטראייונ, רעדיוו ָאה

 =יסוי,, רעכיריצ ןיא טצעזעגרעּביא סָאד זיא ,"ךיוא טראייונ,

 ןצעז יײוװצ עטצעל יד טסײה םָאד ,(4342 'ז ,1546) "ןוּפ
 ,"םא יּכי קוסּפ ןיא ןענַאטשעג טלָאװ ָאד יװ ױזַא רעּביא

 ,ןלַאּפ עניױזַא ןיא תמאּב טייטשיס יו

 ןליוו ןרעזנוא םוא טינ טוג ןליװ ןרעזנוא םוא טינ,

 ,"ריא בינ ןמנ |ןייד==) ןיד םוא * (טרונ) ןעוו
 ,(13 'םונ ןילכייר סקעדָאק)

 ןופ (זםא יכ; רעשיאערּכעה רעד) !טראייונ/ רעד זיא סָאד 1

 -נוא ןופ ןדנואוושרַאפ ,ןעװעג ןיוש זיא רע .ןעגנוצעזרעּביא-ך"נּת עטלַא יד
 טמוק חוּכ-רשיי ַא .ךַארּפש:גנומייצ ןוא .רעכיּב //רעשימנעגילעטניא} רעז
 .א ר"ד ,ןסיו ןיימ טיול ,טרָאװ עטנכייצעגסיוא טָאד ןעײנַאּב םעד רַאפ
 םײצעיצַאּפוקָא /םיינ עטצעל} העגליװ ןיא ןעוייר .ז ןוא רעגנַאװשלָא
 ןיא יןה עד גוז} טרעהעג ךיא ּכָאה ?רעטומַאז ַא ןופ .(1918--1916)

 .ןלַאפ ענױזַא

 ָאד זיא -- ,תםטז" ןפ םרָאפ עשמיידכיוהלטימ יד ,ויִטרונ;/ 2

 ןעד - ןעוו - ףיטש

 :ה"ד
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 ײ..ןייד ןמנ וצ ןעוו שנוא וצ טינ טונ שנוא וצ טינ,
 ,(טפירשטנַאה.םיליהּת רענילרעּכ)

 ,ןליוו ןרונוא םוא טינ ,טונ ןליו ןרזנוא םוא םינ,
 ."ריא בינ ןמאנ םנייד וצ ןעוו

 ,(181 *םונ טפירשטנַאה-ילשמ-םיליהּת רעגרוּבמַאה

 ןּת ךמשל י ּכ ונל אל 'ה ונל אל , :קוסּפ רעד זיא םָאד
 .(1 ,ו"טק ,םיליהּת) ײדובּכ

 ;"טראייונ, .:ָאד ןּכָאה רקי רֹּכ ףסי ןוא יולה והילא
 ,ךיוא טפירשטנַאה:טיליהּת סיסַאר-עד ןיא זיא עּבלעז סָאד

 יד יתשו ? אטנאג םוה ןײלַא גינוק םעד ףיוא טינ,
 ,"ןרעה יד לא ףיוא ןעוו ןיגינוק

 ,(טפירשטנַאה:שמוח סיטָאר-עד)

 התלע ודבל ךלמה לע אל, :קוסּפ רעד ויא סָאד
 .16 ,א ,רּתסא) "םירשה לּכ לע יּכ הּכלמה יּתשו

 ,"רדנוז , :ָאד טָאה שמוח רעצנַאטסנַאק

 (ץַאיאנּת ַא ןיא) ןדייס=-ןעד 5

 באה ה"בקה ןע ד .ראט ןטשיבינ טשינ ךאלמ ןייק,
 ,"רוב ןשייהי ג

 רעגרוּבמַאה ןיא ,59 עפַארטס ,קחצי-תדיקע)

 .(230 'מונ מפירשטנַאה-םיגהנמ

 ןדייס ,(ןסײה) ןפַאש טינ ראט ךאלמ ןײק :ה"ד
 .ןסיײהעג רעירפ סָאד טָאה טָאנ

 ןעד ןיא גאלש ןמ ןענרָעל טינ ןאק דימלּת רכנעמ,
 ,(1542 ,אנויא ,תודמ רפס) ײרעז

 ןדיס ,ןענרעל טינ ןָאק דימלּת רעדנַא ןַא :ה"ד
 ,רעיײז םיא טגָאלשימ

 ןצ

 :אק ןקידרעירפ ןיא טכַארּבעג זיא ַאד סָאװ ,םעד ןופ
 רעטייווצ רעד ןיא "ןעוו, זַא ,ןעזוצסױרַא ןיוש זיא ,לטיּפ
 :רַאפ שפיה לקיצ:"ןעוו, ןיא ןיוש זיא ןטײטַאּב עּפורנ
 םעד ןגעקַא גנודנעװרַאּפ רעד ןיא טרעלעמש
 טלעפיס .ךַארּפש רעשירעטלעלטימ רעד ןיא טטגתמ ןשטייד
 :רעגיטש ַא ."ןעװ, רעקירוועשטניו רעד ןיטולחל ןיוש

 ןיא (7 ,ד"י םיליהּתת "לארשי תעושי ןויצמ ןּתי ימ,
 םקעדָאק ,טפירשטנַאה רעטסטלע רעד ןיא טצעוענרעּביא
 ןטימ טפירשטנַאה:םיליהּת רענילרעּב רעד ןוא ןוא .,ןילכייר
 :לעז סָאד ;"לארשי ףלוה ןויצ ןוב ּבעג רעװ :וויטקנוינָאק

 ןיא ,ךיוא יולה והילא ייּב זיא -- ,"בעג רעװ, טימ ,עּב
 טל אוו רעוו, :טפירשטנַאה-ילשמ:םיליהּת רעגרוּבמַאה רעד
 :"לארשי ףלוה ןווצ ןוֿפ םעק הדיוו רע שד

 םיליהּת סיסָארעד ןיא זיא -- "טלָאװ רעוו,{ :עּבלעז סָאד
 םירבד) "ברע ןּתי ימ רֹמאּת רֹקוּבּב קוסּפ רעד .,ךיוא
 :טפירשטנַאהשמוח רענעכנימ רעד ןיא שסיײײה (07 ,ח"ֿב
 -שמוח רענילרעּב רעד ןיא) "טניבוא רע שע טלאוו רעוו,
 =נָאק רעּבלעז רעד םיױל הייד ,("בענ רעוו, :טפירשטנַאה

 1 5 -| ,102 יז ףיוא 2 גנוקרעמַאּכ עז ,טנַאה סרָאטקַאדער םעד ןופ טלעטשעגניײרַא

 ,רעלעפּביירש ַא םעּפֶע 3
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 :קוסּפ ןיא רענײטש ַא רעטול סָאװ ,עיצקורטס
 ;(5 ,ג"י ,בויא) "ןושירחּת שרחה

 יש סוז 0014 ותז פסחששס1966. !

 קוספ רעד .ײול , ןשיאערּבעה ןטימ זיא עּבלעז סָאד
 ,א"פ םיליהּת) "וכלהי יכרדּב לארשי יל עמוש ימע ול,

 =טנַאה=םיליהּת רענילרעּב רעד ןיא טצעזעגרעּביא זיא (4
 םָאד ."רימ וצ טנריוה ןיימ קלאו טלאוו רעװ, :;טּפירש

 םיסָאר=עד ןיא ,רעגרוּבמַאה ןיא זיא ,ײטלַאװ רעװ, :עּבלעז

 טייטש ןילכיײר סקעדָאק ןיא .יולה והילא ייּב ,ןטפירשטנַאה

 ײ,,,שד טלעוו ךיא, :ָאד
 רַאפ "ןעװ, רעד טלעפיס זַא ,ןעזענ ןיוש ןּבָאה רימ

 טלעּפיס ;(ייטראיונ , :לָאמעלַא טייטש ָאד) ײזיולּב ,--"רָאנ,
 =יונ, םנטסיימוצ ךיוא טייטש ָאד) "רעּבָא, רַאּפ ןעוו רעד

 ."ןרייס , רַאפ ,(ייטרא

 ןּתי ימ ,

 יד ןופ ןענײמ וצ תועט ַא ןעוװעג רעּבָא טלָאװ'ס

 ןּבָאה ָאד וַא ,ָאי ךיז ןפערט סָאװ ,ןעגנודנעװרַאפ-ײןעװ;

 =ךינת יד ןיא .עפש רעשּפיה ַא טימ ןוט וצ ךָאד רימ

 ןופ גנוטסעפ רעכעלטנגייא רעד ןיא הייד ,ןעגנוצעזרעּביא

 ײרעסיוא,, רַאפ ײןעו, ןטלעז רימ ןפערט ,לקיצ="ןעװ,, םעד

 ןבָאה ָאד :גנונײנרַאפ ַא ןופ םַאנסיוא ןַא רַאפ הייד ,(ץוח)
 ױו ,רעגײטש ַא ,קוסּפ .ַאזַא ,"טראיונ, :לָאמ עלַא רימ

 ה"ר ,(6 ,איי רּבדמּב) ."וניניע ןמה לא יִתֹלֹּב לכ ןיא,

 "ןמ ןפיוא סױרַא ןקוק רימ סָאװ ץוח ,טינרָאג ָאטינ זיאיס

 (ןמ םעד ץוח ,טינרָאג טינ ןּבָאה רימ :רעטושּפ רעדַא)

 טינ; :ןטּפירשטנַאה-שמוח רענילרעּב ,רענעכנימ ןיא טסייה
 "ןיגיוא ריזנוא ןמ םעד וצ טראיונ איילרנייק
 ,עבלעז סָאד ;(יװַא ךיוא -- שמוח רעצנַאטסנַאק ןיא ,בגא)

 ינש קר ןוראּב ןיא; יו קוספ ַאזַא ןיא ,"טראיונ, טימ
 ןטייװצ םעד הרוטפה ,9 ,ח ,יא םיכלמ) "םינבאה תוחול
 .ןכיײלגסער ןוא (תוּכוס גָאט

 =ייֵנ} טײטַאּב םעניא ןעוו , רעטייוו ןפערט רימ בוא
 ײּב גנולעטשננעקַא םלַא ,(90006ז0) "ןרעדנוז; ,טרע
 טינ ךיוא ַאד ךיז ןעמ ףרַאד זיא ,(109 יז עז) גנוניינרַאפ ַא
 רעטמעפ ַא טימ ןוט וצ ָאד ןּבַאה רימ זַא ,קידנעניימ ,ןרַאנ
 .ללּכ ןייק טינ ,סַאנפיוא ןַא ויא'ם: .גנודנעורַאּפ
 ,"טראיונ ןעווא רעדַא ?טראיונ, ָאד ויא ללּכ רעד

 ג"קר,, רעדָא ייםא יּכ,, ןשיאערּבעה םעד רעּביא טיג םָאוװ
 ןיא סָאװ ,לָאמ עכעלטע עטליצעג יר זיולּב טייטש יןעוװ,
 םָאװ ,זיא השעמ יד ייםא יּכ , טָאטשנַא ,יייּכ,, טייטש קוסּפ
 םוצ ןדנוּבעגוצ קרַאטש ןענַייז ןעגנוצעזרעּביא-ךיינּת עטלַא יד
 בירקמ ָאד ןעמ זיא לָאמנײא טינ ןוא ,טרָאװ ןשיאערּבעה
 =רעּביא ןטלַאהעגסיוא ןוא יונעג ידּכ ,ץַאז םעד ןופ ןיז םעד
 ןיא ןּבָאה סָאװ ,רעצעזרעּביא יד .טרָאוו סָאד ןצעװצ
 ןּבָאה ,'יםא יּכ,, טָאטשנַא יייּכ,, ןעזעג ןלַאפ עטנַאמרעד יד

 : ךיוא טייטש שמוח רעצנַאטסנַאק ןיא 1

 : עסָאלגדנַאר ַא טימ ,!!טנבא

 ,עיצקורטסנַאק עשיר

 רעװ שע טלאוו רעװ;

 -עמול ַא -- חדרעװ פנבא שד םוג טלַאװ,

 115 .ןעד - ןעוו - ףיטש

 יטראיונ, םעד םירָאװ ,ןּבעג הצע ןייק טנָאקעג טינ ךיז
 ןּבירשעג יז ןּבָאה ,י'םא יּכ , רַאפ ןּבָאה טפרַאדַאּב יז ןּבָאה
 ןעװעג טניואװענ ןעמ ןזיא יװַא לײוװ ,יןעװ,
 ןוא ןלַאזױק םעד ןיא) טרָאװ עקיזָאד סָאד ןצעזוצרעּביא
 -םעה םוצ ענכנ ןעוועג זיאימ טייוו יו .(ןטייטַאּב ערעדנַא ןיא
 םָאוװ ,ןופרעד ןעוסױרַא רעגייטש ַא ןעמ ןָאק טרָאװ ןשיאער
 "םא יּכ, ןטימ טלקַאװעג ךיז ןעמ טָאה ןלַאפ עקינייא ןיא
 =מָאק רעדליוװ ַאוַא טימ ןּבענעגרעּביא סָאד טָאה'מ ןוא ,ךיוא
 טצעועגרעּביא ָאד טָאה'מ הייד ,"בוא ןעוו, :יװ ,עיצַאניּב
 --"םא? ,ןעוו--יייּכ , :רעדנוזַאּב ,ייווצ יד ןופ ,טרָאװ רעדעי
 ןיא טקרעמַאּב סָאד ךיא ּבָאה טּפיוהרעד) ;ןּבױא| בוא
 ,ןעועג ןיוש ןּבַאה רימ .(טפירששנַאה=שמוח רענילרעּב
 =ענ סָאװ ,םיליהּת םיסָארעד ןיא ןוא םִיולה והילא ןיא זַא
 םעד ןיא "טראיונ, טייטש ,לקיצ="ןעו, םוצ גנערטש ןרעה
 ןיא "ןעװ, טָאטשנָא ,"ךמשל יכ ,ונל אל יה ונל אל, קוסּפ
 עו) טפירשטנַאה:םיליהּת רענילרעּב ,םנילכייר ,רעגרוּבמַאה
 עכעלנע ײװצ ןיא טָאה שמוח רעצנַאטסנָאק רעד .(18 .ז
 סיוו ,(ווייא 109 יז עז) "ןעד , טינ ,"טראייונ , ךיוא ןלַאפ

 --"טראיונ, :ןּביײרש וצ ללַּכ רעד ָאד זיא ךָאנ ןעניז םעד טול

  ןרעדנַא ןיא "ןעד, טינ ןוא ,לקיצ ןייא ןיא "ןעוו, טינ
 -עפ ןייא עפש רערַאג רעד ןופ זנוא טּבײלּב ןכּב

 רעטײװצ רעד ןיא "ןעװ, םעד רַאפ גנודנעװרַאפ עטס
 ("רעדײא, רעדָא) "וַא;=="ןעוו, :ויא סָאד ,ןטײטַאּב עּפורג

 ךָאנ טּפיױהרעד ,ויטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ 'ףעװ, ןוא
 .ויטַארַאּפמַאק } װיטיז ַאּפ םעד

 ,יןעװ , רעד :טייקכעלמיטנגייא עקיטכיוו ןייא ךָאנ ןוא
 -רעּביא-ךנּת יד ןיא ,טָאה ,וויטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ סָאװ
 רעדָא) יןימ, שרָאװ םָאד ךיז רַאפ לָאמעלַא ,ןעגנוצעז
 -טסעפ ַא ויא סָאד .(רעמ ,ןיימ-=ייאימ, ,ייימ; ,יןימ,

 ;טינ טנַאזימ .'ןעו ןימ, :עיבַאניּבמָאק ענעדנוּבעג
 ורבנ תונוע ירבד, :4 ,הייס ,םיליהּת) ךיא ןעוו רקרעטש ,
 ונניא; :9 ,טייל תישאדּב) 'יךיא ןעוו רטרפכאינ,, ,(ייינמ
 ןעװ ןימ רקרעטש, :טנַאװמ ;("ינממ הוה תיבב לודנ
 םָאד .ןכיײל:סעד ןוא ייךיא ןעו ןימ רטרפכאיג , ,ייךיא
 ןיק ךיא ּבָאה םיליהּת ןיא יילה והילא ייּב .ללּכ ַא ויא
 ןָאק םישמוח יד ןיא ,ײןימ , םעד טלעפרַאּפ ןעזעג טינ לָאמ ןייא
 ,םַאנסיױא םלַא זיולּב (יןימ , ןָא) ןײלַא יײןעװ, ןפערט ןעמ
 ערעיירפ ַא ללכּב ןבָאה סָאװ .,תורוטפה יד ןיא טּפױהרעד
 ,טסקעט-שמוה ןיא רעדייא ךַארּפש

 ןעװעג זיא ןעוו ןימ} עיצַאניּבמָאק עקיזָאד יד זַא
 רעגייטש ַא ןעוסױרַא ןעמ ןָאק סָאד ,טלצרָאװעגנײא טסעפ

 טכַארבעג רעירפ ָאד בָאה ךיא סָאװ ,ליּפשייּב םעד ןופ
 הייד ,יירקלוב יד לא ןעו ןימ ןטשנימ יד ריִא, :(107 'ו)

 רעדײא רעמ (עטסנעלק יר) עטסנימ יד טייז ריא ;טוג ױװַא
 עלַא רעדִייא רעמ רענעלק טיז ריא :רעדָא ,רעקלעפ עלַא
 ,טינ ןיטולחל ןיוש ךיז טּפעלק "ןימ,, רעד ואוו ,רעקלעפ

 לייט ןטסערג םעד ןיא קירעּביא זיא יײןימ , רעד זַא
 רעויטַארַאּפמָאק ַא ןיא טייטש טרָאװיײּב סָאד ואו ,ןלַאפ
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 ,רָאלק ויא סָאד --- ,(המודכו יירקרעטש , ,יירשעב!) םִרָאפ

 ?סָאד ךיו טמענ עשו ןענַאװ ןופ

 טײקענכנ רעטנַאמרעד רעד ןופ ךיז טמענ סָאד
 רעשיאערּבעה רעד וצ ןוא טרָאװ ןשיאערּבעה םוצ
 =בעה .טרָאװ יב טרָאװ רעּביא טצעזימ ;עיצקורטסנַאק
 םרָאפ עוװיטַארַאּפמָאק עלעיצעפס ןײק טינ טָאה שיאער
 טמוק שינעטלעהרַאפ עוויטַארַאּפמָאק יד ;טרָאװייּב ןרַאּפ

 טלעטשימ סָאװ ,יימ , ןטימ עיצַאניּבמָאק רעד ןיא םיױרַא ָאד
 ,גולק) ייםורע, .ךײלנרַאפ םעד ןיא דילג ןטייווצ םעד ייּב
 קוסּפ םעד ןיא ;םרָאּפ עויטיזַאּפ ַא ללכּב זיא (קיטסיל

 (1 ,ג ,תישארּב) '"הדשה תיח לכמ םורע היה שחנהוא

 "מ}; ףַארט םעד ןיא שטעווק רעוויטַארַאּפמָאק רעד טקעט
 ץַאו םעד ןעמענַאּב רימ לײװ ןוא ,יילּכִמ , טרָאװ םעד ןיא
 עוויטַארַאּפמָאק ַא רעּבירעד רימ ןּבָאה זיא ,טײהרעצנַאג
 ןעװעג ויא גנַאיש רעד :;ןשמיט רימ ןוא ,שינעטלעהרַאּב
 ,תויחדלעפ עלַא רעּביא (רעקיטסיל) רענילק

 רעּבַא טָאה (דמלמ רעד הייד) רעצעזרעּביא-ךיינּת רעד

 :ױוַא טגָאזעג רע טָאה ןכּב ,טרָאװ ייּב טרָאװ טשטייטעג
 טָאה ;ייקיטשיל |ןעוועג זיא ,רַאװ--זַאוי} זו גנַאלש איד ינוא,

 רע וומ ,טשינ שינעטלעהרַאפ עוויטַארַאּפמַאק ןייק ןיוש רע
 םיוא ןיוש טעז ויא ;ײ|רעמ==} ןיִמע :ךיז ןופ ןּבענוצ ןיוש
 ןעוו ןימ גיטשיל וװ גנַאלש איד יא, ;יװַא קוסּפ רעד
 םיסָאר=עד ,רענעכנימ ,רענילרעּב) ."שידלעו שעד ריט לא

 =נִא ,(ךיוא שמוח רעגרוּבסגיױא אמּתסמ: ,ןטפירשטנַאה=שמוח |
 =רַאפ עוויטַארַאּפמָאק יד םיוא רע טקירד יירגיטשיל, טָאטש
 .יןימ, ןפיוא שטעווק ןטימ ,יימ גיטשיל, טימ שינעטלעה

 טליפעג רעצעורעּביא רעד ךיז טָאה רענעדנוּבעג ךָאנ
 ,טרָאװטײצ ַא זיולּב זיא טַאקידערּפ רעד ןעוו ,ןלַאפ יד ןיא
 ייהאלמ לחר תא םג בהאיו, :רעגייטש ַא + ;טרָאװ=יײב ַא ןָא
 ביל טה רע 'נא, רעּביא רע טצעו ,(30 ,טייכ ,תישארּב)
 =רַאפ ןוויטַארַאּפמָאק םעד ןגירקוצסורַא ףיוא ;יילחר ךיוא

 ינוא :רימ ןּבָאה זיא ;ןימ , ןּבעגצ ןיוש רע זומ .ךַײלג
 =עכנימ ,רענילרעּב) ייהאל ןעוו ןימ לחר ךיוא ּביל טה רע
 .עירַאטס עטשרע יד ויא סָאד ,(ןטפירשטנַאה-שמוח רענ

 ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא ןיוש ןעמ טָאה טַײצ רעד טימ
 ,יירגיז שיל , :םרָאפ רעוויטַארַאּפמָאק ַא ןיא טרָאװייּב סָאד

 ןױש ויא ץַאו ןיא שינָאל ;המודכו יירביל, ,יירקרעטש,

 ,עיצידַארט ַא רעּכָא ןיוש זיאיס ,קירעּביא ןעוועג .ײןימ, רעד
 ,ןימ רקרעטש, :'ןימװ טימ ןּבירשעג ץלַא ןעמ טָאה
 .עירַאטס עטייווצ יד זיא סָאד .,וװײזַאא ייןימ רביל,

 'ףימ, וַא ,טלעוּפעג ךיו ייּב ןעמ טָאה ףוסל ויּב

 ןּביירש ןעמונעג טָאהימ ןוא ,קירעּביא ןלַאפ ענױזַא ןיא זיא
 ירַא ענעטלעז ןיא ןיולּב םָאד רעּבָא ,יןעװ רשעּב, :טושּפ
 טָאהימ ואוו ,(ןעגנוצעזרעּביא-ךײנּת ןיא טינ) ןטפירש עלעניג

 רעגייטש ַא) שידיי רעשירַארעטיל ,רעיירפ ןּבירשעג ללכּב

 ,יךוב-לאומש , ןיא ,טפירשטנַאה-םיגהנמ רענילרעּב ןיא
 סָאד ךיױ טפרַאװ ןעו ןשלעז .(המודכו ייםיכלמ רפסא
 טָאהימ זַא ,ןמיס ַא) ךיוא ןעגנוצעורעביא:ךיינּת יד ןיא ךרוד
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 רעּבָא זיא ללּכ רעד ;(זיא "ןימ, רעד שיּפעל יװ ,טליפעג

 ילומרָאפ עטרעװילגרַאפ ַא ןיוש טרעוויס ,"ןעוו ןימ,
 םער טימ) ןּבירשעג ןדיישרַאפ ןיוש טָאה'מ ױוַא יו

 םָאד טייטש יצ ,םעד ןָא טדנעװעג ,(םעד ןָא רעדָא ,"ןימ,
 רעוויטיזַאּפ א ןיא רערַא רעויטַארַאּפמַאק ַא ןיא טרַאװייּב

 ַאוַא ןופ רעגײטש ַא ןעוסױרַא ןעמ ןָאק סָאד -- ,םרָאּפ
 ; לֵאפ

 ןָאק 1217 'מונ שפירשטנַאה רענַאיעלדָאּב רעד ןיא
 :ןרעדנַא ןכָאנ םנייא ןפערט ןעמ

 ;"שיט ריא ןעוֶו רערעפכא זיא שיט ןייד ןעוו,
 ;"ןורק ריא ןעוו רערעפכא זיא ןורק ןייד ינוא;

 ."הנוהכ יד ןעוו רעמ הרות יד רעפכא זיא ׁשֶעװ
 (4238 טַאלּב ;6 ,5 ,'ו ,תובא יקרפ)

 ,ןעועג טינ ןעמ ויא טנעװקעסנַאק ,טגָאזעג יװ ,רעּבָא
 =עג רבוג לָאמטּפָא ָאד טָאה (ןעוו ןימ ,) עיצידַארט יד ןוא
 ,קיגָאל עשירַא-עטיל יר ןעוו

 :לּכה=ךס ַאוַא ןכַאמ ןעמ ןָאק ןעמונעגנעמַאזוצ ץרוק
 =ַאּב עּפורנ רעטייווצ רעד ןיא 'יןעװ, רעד (

 רעד ןיא עיציזַאּפ עטסעפ ןײא שיטקַאּפ טָאה ןטײט
 :טײטַאּב םעד ןיא) וויטַארַצּפמָאק םעד ךָאנ גנולעטש

 ;?ירעדייא; ,('15) וַא;

 =רָאפ רעקידגעטש ַא ןיא רָאפ רע טמוק ַאד (
 .ייןעוו ןימ, לומ

 =רעּביא יןימ, ךיו טָאה יןעװ ןימ, לומרָאפ רעד ןופ

 ;יןעד ןימ , לומרַאּפ רעד ןיא ןטפירש-ךיינּת יד ןיא טצנַאלּפעג
 יןעדװ טָאה לומרָאפ רעטלַא רעד ןיא :טגָאזעג רעקיטכיר
 .יןעו, םער ןטיּברַאפ

4 
 ןיא ןוא ="ןעו, םעד ןיא טָאה סָאװ ,ךיז רימ ןנערפ

 ,טייצ רעײו ןופ ךַארּפש רעד טימ טמיטשעג לקיצ="ןעד,
 .ױזַא ןגָאז רימ ןוומ זיא

 טימ רעכיּב יירד יד ,לקיצ רעטשימעג רעד לּכ םדוק
 ןוא (לַאזיוק) ןטײטַאּב עּפורג רעטשרע רעד רַאפ ײןעוו,
 .עּפורג רעטייווצ רעד רַאפ "ןעד , טימ

 ןיא ןעװעג טגָאועג רעירפ זיא ָאד םָאװ ,םעד ןופ
 =םיליהּת רענילרעּב יד וַא ,ןעז וצ יא ,} לטיּפַאק
 עטנַָאמרעד יד טדנעוורַאּפ (1400) טפירשטנַאה
 =עג ךָאנ ויא טלָאמעד יוו ,יוװַא רעטרעוודניּב
 15 םענופ קרעװ לייט ןטסערג םעד ןיא .ללּכ רעד ןעוו
 ןגעוו ןייז ןיא טגנערב דלעהמער סָאװ ,טרעדנוהרָאי

 םלַא (שסחװ) ש2חח :םרָאנ יד זיא ,רעטרעוודניּב ערעזנוא
 .וויטַארַאּפמַאק ןכָאנ--(06מװ) 0גחח ,טרָאװדניּב לַאזיוק

 ;(1544) רודיס סרקי רֹּב ףסוי טימ ןיוש זיא שרעדנַא
 =לערַאפ ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא "ןעװ , רעלַאזױק רעד
 רעשיריי רעד ןיִא ייס ,רעשטייד רעד ןיא ייס ,ךַאז עטרעט
 ונוא סָאד שוייוו ךַארּפש רעשידיי רעד ןנעו ,ךַארּפשטפירש
 ,ויא השעמ יד ,אפונ רקי רֹּב ףסוי יװ ,רערעדנַא ןייק טינ
 ,ןןטכיש ייווצ ךיו ןיא טָאה רודיס סרקי רּב ףסוי סָאװ

 ריב
= - 

 לאַנדייכּוך  )8(
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 עטצעועגרעביא יד ,עטסערג יד ,טכיש ןייא ,ענייא טינ

 רַאפ "ןעו;) םעטסיס רעטשימעג רעד וצ רעהעג ,תוליפּת

 ,עטייווצ ַא ; (רעטייווצ רעד רַאפ "ןעד, ,עּפורג רעטשרע רער

 :לקיצ-"ןעד , ןגנערטש םעד וצ רעַהעג ,טכיש ערענעלק ַא

 =רָאפ ןיז רענימש ַא ,סננייא םרקי רֹּב ףכוי זיא םָאד

 .המודכו רדס=חסּפ םוצ ןעגנורעלקרעד ,זָאלסיוא ,דייר

 :רעגייטש ַא רע טּבײרש (דייררַאּפ רעד ןיא) ָאד

 ןשול שדוקה ןושל טראוו ןייא ןמ זומ טפוא ינוא

 .1 "ןביירש שטייוט וצ לאוו טינ שנאק ןמ ןע ד ;ןביילּב

 יב טייצ ענעי עקינײװ יד וצ רעהעג רקי רּב ףסוי

 רַאפ שוח ןטנכייצעגסיוא ןַא ןזיװענסױרַא ןּבָאה סָאװ . ,זנוא

 ןעועג ויא רע ואוו ,טרָאד זַא ,רימ ןעעז ןיא ,ךַארּפש רעד

 ."ןער, קידנעטש רע טּביײרש ןטרָאד---,ךַארּפש רעד ןיא ייר ּפ

 טכיש ןייא ןופ טסַארטנָאק םעד ןקרעמַאּב טזומעג טָאה רע

 ,טוָאלעגוצ ָאי סניװַא טָאה רע ּבױא ןוא ,רערעדנַא רעד וצ

 =עג טינ רע טָאה שרערנַא וַא ,ןמיס רעטסעּב רעד סָאד ןיא

 "ןעוו, ןּביײרש טנָאקעג טינ ןיוש טָאה אפוג רע :;ןוט טנָאק

 ענעי טרעטלערַאפ ןעוועג ןיוש זיא "ןעוו, לייוו ,(לַאזיוק)

 : : ,(1544) טייצ

 טימ קרעװ ןטײװצ ַא ןיא רימ ןּבָאה רבדל היאר ַא

 רפס, ןיא -- (טייצ רענעי רַאפ) ךַארּפש רעשידי רעניײּפ ַא

 ="ןער, יר גנערטש ךיוא טָאה סָאװ ,(1549 ,אנזיא) "תודימ

 .םעטסיס
 .םגנַאנמוא רעד ןופ רימ ןּבָאה היאר ַא ךָאנ ןוא

 :רענייא טנָאז 1598 רָאי סָאד תודע-תיבג ַא ןיא ;ךַארּפש

 רימ טאה ןמ ןע ד ןראווינ אמט יא יז זד לאוו ביולג ךיא,

 2 ,יטגאוג ליפ וזא
 "ןעוו, רעקידנדנירנַאּב רעד ךיז טמענ עשז ןענַאװ ןופ

 =ָאנַאק ירד ןענייז םָאד--זיא ץוריּת רעד ?טכיש ןייא ןיא

 =בָאנ טוומעג רקי רֹּב ףסויטָאה ָאד !תוליפּת עטריוינ
 רע יװ יװַא ךַארּפש רעלענָאיצידַארט רעד ןּבעג
 :גנוצעורעּביא רעלענָאיצירַארט רעד ןּבענכָאנ טװמעג טָאה

 =צַאו ןשיאערּבעה םעד רעקינײװ רעמ וליּפַא ןטיה ; עדָאמעמ
 סָאד זַא ,ךעלנעמ ויא ךָאנ וצרעד .טסקעט ןשידיי ןיא יוּב
 טריטקַארער ויולּב טָאה רע ,גנוצעזרעּביא ןייז טינ ללכּב זיא

 =מורַא ןענייז סָאװ ,ןטּפירקפונַאמ ערעטלע ךס יד ןופ םענייא
 ןיא אפונ רע טגָאז יױזַא--,סנטסקינײװ .םלוע ןיא ןעננַאגעג
 ,ריײררָאפ רעד

 :ערָאפע-גנוצעזרעּביא ןייז וצ גנורעלקרעד ַא ענייא זיא םָאד 1

 ינָאק יד ןּכָאה ןעניז ןיא זומ'מ ,ײמרָאװ ייּב םרָאװ , ןצעזרעּביא םינ ןָאק'מ

 ןזָאלוצכרוד םיוא לָאמַא טמוק'ס .ךַארּפש:;נוצעורעּיא רעד ןופ עיצקורטמ

 רערעדנַא רעד ןיא לייוװ ,לַאננירַא םעד ןופ םרָאװ ַא (זןביילּב ןשול,)
 רענייא סָאד טָאה ױזַא .שמייט רעסַאװקעדַא ןייק רַאפרעד ָאטינ זיא ךַארּפש

 עקיסנייה ערעזנוא ךס ַא ףיוא .ןרָאי םרעדנוה ריפ רַאפ מעטּכ ןענַאטשרַאפ
 !ןרָאװעג סגָאזעג םרעצעזרעּביא

 ברהב ףכוי ר"רהומ ."ףכוי תיראש, תובּושּתו תולאש עז 2

 ךיז טלדנַאה'ס .1590 עקָארק ,ו"ע ןמיס ,יוקארקב הלהקה ןייד ךֹּב ןושרנ

 .עג םיא ןָא טָאה יז וָא ,דשוח היא זיא ןַאמ רעד םָאװ ,יֹורפ א ןופ ָאד

 ,(?ןרָאװעג אמפ;;) משלעפ
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 =ַאוױק רעד זַא ,ןדער וצ סָאװ ָאטינ ןיוש זיא אליממ
 רעד טימ טינ טמיטש "|ןרעּב ןוֿפ ךירטיד, ןיא "ןעװ, רעל
 יא הּכיס יר ,(1597) ןעוועג טקורדעג זיא סָאד ןעוו ,טייצ

 זא'ס ,ךַא-ּפש עשידיײ ןייק טינ תישאר זיא'ס :רָאלק ָאד
 טעלגרַאפ זיולּב ,לכיב שישטייד רעטלע ןַא ןופ ןּבירשעגּפָא
 .=רערָאמ ןייק טינ רעדיוװ ויא'ס 3 ,ןלעטש עכעלטסירק יד
 רעשטייד רעד ןופ ךַארּפש יד ויא'ס :ללכּב ךַארּפש ענ
 -ּמִא לסיּב ַא ןיוש) ןעגנוזעג יז טָאה'מ יװ ױזַא ,עגַאזנדלעה

 ,טרעדנוהרָאי 19 ןיא םנטסטעּפש 14 ןיא אמּתסמ (טשירפעג
 ןכַאמ לקיצ= "ןעד ןטימ ןיוש םָאד רימ ןענָאק טציא
 טקיטכערַאּב ויא רע זַא ,רָאלק ויא'ס :רוציקּב
 !רָאנ ןוא רָאג

 ןטֿפירש עקירעהענ יד ,לקיצ="ןעוו , םעד רימ ןעמענ
 .(ןעננוצעורעּביא:ך"נּת ָאד ויא ביר עטסערגרעּביא סָאד)
 עטשרע יד ,עט15 סםָאד ,ןעועג ןּבָאה רימ יװ ,טריטַאד ןענייז
 קירנרנירנַאב םלַא "ןעו, .טרעדנוהרָאי ןט16 םענופ טפלעה
 ללמ רער ןעװעג טינ ה"י ןט16 ןיא ןיוש זיא טרָאװדניב
 =םִא רָאנ רעּבָא ,(םנעריקנָאק רעשּפיה ַא ןיוש זיא *ןעד,)
 וַא ,ןעועג ןיוש ןּבָאה רימ ,טינ ךָאנ סָאד ןיא טנערפעג
 ןַאהַאי ,רעגיטש ַא ,ןביירש ,ששגחת ןלַאווק ןטימ ,יװַא
 ,סקַאז םנַאה ,יליוּפ

 =ייווצ רעד ןיא ?ןעוו, טימ רעבָא ןיוש זיא שרעדנַא

 -טּפױה יד וַא ,ןעוענ ןיוש ןּבָאה רימ ,ןטײטַאב עּפורג רעט

  העּבַא ,ויטַארַאּפמָאק ןכָאנ "ןעו; רעד ָאד ןיא עיציזָאּפ
 טַײצ רענעי וצ "ןעוו, זיא עיציזָאּפ רעקיזָאד רער ןיא רָארג

 ,ָאד וַא ,ןגָאז ,ךיו טײטשרַאפ ,ןָאק'מ ,שודיח רעפיורגַא
 עלענָאיצירַא- טא רימ ןבָאה ,ןעגניצעזרעּביא-ך"נּת ןיא

 םייצ ַא ןיפ טמַאטש סָאוו ,ןלענק ןשירמלמ םעניפ ךַארּפש
 ארומ יז ןעמ טָאה ך"נת רַאפ ןגעוו טעטעיפ ןופ ןוא ,רעירפ
 ויטַארַאּפמָאק ןכָאנ "ןעו, רער לָאז ןכב ,ןרירוצנָא טַאהעג
 .ךַארּפש רעטרעטלערַאפ רעד ןופ רילג ַא ןייז ךיוא

 ='רפ ןשיריי ַא ןופ ןעגנערב ןעמ ןָאק היאר לקיטש ַא
 םעד ןיא ,טרעדניהרָאי 15 ןטימ ךרעב ןּבירשעג ,ווירב-טַאוו
 ,יוהפ םנילרסיא י"רהמ ,(לדנייש) זןיילדנוש , טּביײרש ווירּב

 םעד טשּפדב יד, :םישנ-תלאש ַא ןנעוו ענעדיי ַא רענייא וצ
 י ה"ר , "ןבייר לומ ןייא ןעוו |רעמ-=| אימ טינ ךורב
 ןיא רעבָא) וװיטַארַאּפמָאק ַא ךָאנ "ןעװ, םער ָאד טדנעוורַאפ

 םָאײרַאפ :עגַארפ יד רעּכָא יא ,(!םרָאּפ רעוויטַאנענ ַא

 ןָא עבַאגסווא רענרעּבנרינ רעטלַא ןַא פ ןּבירשעגּפָא זיאפ 3
 וםפירשטַאנָאמ,} םעצערג-לקנַארפ ןיא םעלרעּפ .י ,בנא ,עז .רָאי-קורד םעד

 ןםיניג זיוא/ ויא םָאד וַא ,ןגָאז אמונ רעפענסױרַא יד ,ווא 350 'ז 6

 .(שטייד ןופ) זזתוחלג ןופ
 ףסוי 'ר םענַײא ןופ ןצימָאנ גנולמַאז ַא) ?(רׂשוי מקל} עז 4

 םֹקעַי ר"ד ןופ ןבעגעגסורַא ,(דימלּת ַא םנילרסיא יזרהמ םעד ,השמ 'רּב

 ןברָאמשעג יא ןילרסיא יחרהמ .20 'ז ,2 לייט 1903 ןילרעּב ,ןאמיירפ

 ,ןקירעבעל ַא ןופ יװ םיא ןופ שדער ,ןירעּביירשוװירּב יד ,לדנייש .0

 ןפויוצ ןופ טיײטַאּב רעד :ןרעפטנע וצ סָאװ ,טנערפעגנָא םיא ייּב סָאה יז

 סעניא װײזַאא ?ןאיוורב ןרדנא ןעיוו שרדגאק---...ווירּב ןּבלעז ןיא ןעיװ,

 .רָאלק םינ ריִמ ןיא טסקעטנָאק



 =ףיטט טי

 ןוא ,"ןעװ, זיולּב ןעגנוצעזרעּביא-ך"נּת יד ןיא ןעמ טּביירש
 =רַאי ןט13 ןיא ןיוש זַא ,ךָאד רימ ןסייוו ?ךיוא "ןעד, טינ

 שאתה ןטימ טרירוקנַאק (06חח) 6גתח רעד טָאה טרעדנוה

 ןיא ךעלטננייא) וויטַארַאּפמָאק ןוװישיזַאּפ ןכָאנ (טעסחח)
 ךָאנ יא שגח תעּב (ש:חת ןרַאּפ רעטלע ָאד 0גהח רעד

 ,רעסיוא) ןטײטַאּב עּפורג רעטייווצ רעד ןיא ללּכ רעד ןעוועג
 לעלַארַאּפ ןּבירשעג .טָאה'מ ; (ווײזַאא טרעיינ . ,זיולּב---רָאנ
 טפלעה עטייווצ יד }וװיטַארַאּפמָאק ןכָאנ רעטרעוודניּב עדַײּב

 ,ללּכ רעד םגתח ָאד ןיוש זיא טרעדנוהרָאי א/ םנופ
 רעד ןיא "ןעו, רעד ךיז טָאה סָאװרַאפ ,רעדיװ ןוא

 ,ןעניימ וצ תועט ַא זיא'ס ?טריװרעסנַאק ױזַא ךַארּפשטּפירש
 יד ןופ ךַארּפש רעטרעטלערַאפ רעד טימ טמיטש םָאד זַא
 ,זיא ךַארּפש עקיזָאד יד םירָאװ ,ללכּב ןע:נוצעזרעּביא-ך"נּת .

 ךיז ןפערט סיוועג ,טרעטלערַאּפ ױזַא טינרָאג ,ןעמונעג ללכּב

 .ַאיד ,טגָאועג רעקיטכיר ,ןטנעמעלע עט-עטלערַאֿפ טרָאד-
 ןיוש ,רצוא-טרָאװ ןיא טּפיוהרעד ,ןטנעמעלע עשיטקעל
 סקיפערּפ רעד .םעמרָאּפ:טרַאװ יד ןיא רעקינַײװ ךס ַא
 =ביוהיינ רעד) טרָאװטיײצ ַא ּבײהנָא ,רענייטש ַא .,ײ=רעדא
 "ןגָאלש רד , ,"ןמירג רעד, ,יןנריוצ רד, 6: ז= רעשטייד
 םָאד זיא יױװַא .רעטלעלטימ ןופ ראשנ ַא זיא (המודכו
 רעטקורדעג-טשרע העד ןיא ,ײןעננולעּבינ , יד ןיא רענייטש ַא

 וו

 .טרעטלערַאֿפ שּפיה ןיוש זיא סָאװ ,,(1466) לּביּב רעשטייד

 רעד ןופ םעיזנעצער עטריריווער יד ןיא) טייצ ריא רַאפ
 =עג ;(6ז=:ןיוש טייטש ,רעטעּפש רָאי 15--10 טימ ,לּביּב
 עשטייד עקינייא ןיא טנַײה ויּב ךיוא רעד, ויא ןּבילּב
 ץמק) ס ןגעוו ןגָאז ךיז טזָאל עּבלעז סָאד ,ןטקעלַאיד=םורד
 'ןפערט סנױזַא ;2 ןגנַאל ןשטיידטפירש םעד טָאטשנָא (ףלא
 ןיא לעיצעּפס ,ךייא ןטקעלַאיד עשישטייד:םורד יד ןיא רימ
 רעד ןופ עיױעלש ןופ טמַאטש סָאװ ,םיליֵהּת ןשישטייד ַא
 =םיוא ױזַא טינ רעּבָא) טרעדנוהרָאי ןט14 טפלעה רעטייווצ
 =רַאפ עניױזַא ךָאנ ןזײװ ןָאק'מ ,1 (שידיי ןיא יװ ןטלַאהעג
 ויא םנטשרע רעּבָא ,ןטנעמעלע עשיטקעלַאיר ןוא עטרעטלע
 -טפירש רעשטיידכיוהינ רעד ןגעק טרעטלערַאפ סָאד
 ןעוועג סָאד זיא ,שידיי ןיא ,ָאד ,שידיי ןיא טינ ,ךַארּפש
 =עלע עקױָאר יד ןופ ןעמ רָאט תינש ,ךַאז עקירעּבעל ַא
 עשידיי יד ןיא ךַארּפש דעד ףױא ןענרעלּפַא טינ ןטנעמ
 ןסיורג ןיא ,ךַארּפש עקיזָאד יד .ללכּב ןעגנוצעזרעּביא=ךיינּת
 =טיַאװ יד ןיא ,רצוא-טרָאװ ריא ןיא טמיטש ,ןצנַאג ןיא ןוא -

 ?וצ ַא טימ ךַארּפש רעשטיידכיוהיינירפ רעד טימ םעמרָאּפ
 (עשיכיירטסע=ש רעיײּב לעיצעּפס) עשישטיידרעּבייא ןופ ּבדַאּפ
 אליממ ,רעשיאערּבעה ַא ָאד ויא ױּבצַאז רעד) ,ןטקעלַאיד
 םוש ןײק ָאטינ זיא'ס ,(רעיינ ןייק טינ ,רעטלַא ןייק טינ
 ,שיריי ןיא לָאז וויטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ "ןעווק זַא ,זײװַאּב
 =ידעּבעל ןייז ןעוועג טלָאמעד ,ןריי עשטייד ייָפ םנטסקינײװ

 1161װז100 2046:6 ?ת(שטו} 6106 5ץ31000201 עז 1
 5סװפמ 102/916/|מ0 66ז 960165190060 !/וגמ42/1 'זזח 011146121-

 יד ןיא טרָאד םיליהּת ךעלטיּפַאק יד ןוא {6ס// 24606/טס(ת 8
 .ּםעגַאלייּפ

 וצד - יט

 118 ןעד |

 =טנאה-םיליהּת רענילרעּב רעד ןופ .שטייד ןיא רעדייא רעק
 =ענ ךיו ןיא ןּבָאה סָאװ ,רוריפ םרקי=רּב ףסוי ןופ ,טפירש
 =נעטש רעּבַא ןּבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עטרעטלערַאּב יד יירט
 .רַאפ וַא ,ןעו וצ ויא ,וויטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ "ןעד, קיד
 ."ןער, :ןעװעג שירַי ןיא ןיוש זיא ללּכ רעד :םרעק

 זיא ןעננוצעזרעּביא-ך"נּת יד ןיא "ןעוו, ןטימ וַא
 ער יד ,רעּבײרשּפָא יד ןיוש םָאה רע וַא ,טַאלג טינ םעּפע
 רימ ןּבָאה ףיורעד ,דמערפ שּפיה ןעגנולקענ םרָאטקַאד
 םי ַא ןיא רענייטש ַא ּבױא .אפוג ןעגנוצעזרעּביא יד ןיא םינמיס
 ,הטימש ַא ןיא לָאמנײא ,לָאמַא טימ סױרַא טננַירּפש ײןעוו;
 רעדָא :ּביירש ַא םּתס טינ סָאד זיא ,--יןעד , רעטמותירַאּפ ַא
 =עו םעד ,רעּבײרשּפָא םעד זַא ,טסייה םָאד ,רעלעּפקורד ַא
 ןיש טָאה םיא ,ןעוענ טכעלש "ןעוו , ןטימ ןיוש זיא רעצ
 ,2 ײטּפַאכעגסױרַא, ךיז רע טָאה ,"ןעד, רעוא ןיא ןעגנולקעג
 םעד ןיא :רערעמ "םיתועט, ענױזַא ןרעוו רעטײװ סָאװ
 טרוח סָאװ ,(1508 ,עקַארק) "החולש הליא , רַאסָאלג-ךיינּת
 ,שמוח רענַאמערק-רעגרוּבסנױא ןופ ךַארּפש יד רעּביא ללכּב
 =עגסױרַא, רעד ןיוש ךיז טפערט ,ךיוא "ןעװ, םעד אליממ
 ןכַאז ערעטלע יד ןיא רעדייא ,רעמ ךרעּב ײןעד , "רעטּפַאכ
 רעטנַאסערעטניא ַא ןוא ;("ןעוו, :ָאד יא ללּכ רעד רעּבָא)
 "ןעוו,, רעקידנדנירנַאּב רעד ;וויטַארַאּפמַאק ןכַאנ דָארג : טרּפ
 ,טרירעג טינ זיא

 =עורעּביא:ך"נּת יד ןיא טריװרעסנַאק טָאה עשז-סָאװ
 טפערט סָאװ ,טרָאװדניּב ַא יו טנעמעלע ןקיטכיװ ַאזַא ןעגנוצ
 תעּב ,ױּבצַאז םעד טמערופ סָאװ ,טירש ןוא טירט ףױא ךיז
 טרעטלערַאּפ ןעוועג ןיוש סָאד זיא ךַארּפשסקלָאּפ דעד ןיא
 ?ךיוא ךַארּפשטּפירש רעד ןיא ןיא

 =רָאפ עטרעווילנרַאפ יד :זיא ץוריּת רעד = |
 !ןלוו ןימ} לומ

 .רעּב ןיא ןפָארמעג ךיא ּבָאה ,וויטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ ,ןעד}/ 2
 הרוטפה ,2 ,נ םומע ;0 ,ם"ל תישארּכ) לָאמ 2 םפירשטנַאה-שמוח רעניל

 ןיא +(27 ,בחל תישאדּב) זןרייס,, טײמַאּכ ןיא לָאמניא ,(זזבשיו, וצ

 :15 ,ב תלהוק) לָאמ 2 ,ויטַארַאּפטָאק םעד ךָאנ ,שמוה רעגרוּכסניױא

 .םיליהּת רעגרוּבטַאה ןיא :;("עירזת, וצ הרימפה ,12 ,ה 'ב םיכלמ

 לָאמ 1 יולה והילא ,(6 ,ח םיליהּת) לָאמ 1 טפירשפמנַאה-ילשמ

 רעד ןיא) לָאמ 1 טפירשמנַאה.רוזחמ םנַאמפיוק ןיא ,(15 ,דק םיליהּת)

 שונאל בומ ןיא שמשה תהת הארו יתבש :רעמרעװ יד ןיא ןוא הליפּת

 .שמוח רענילרעּב ןיא :ןפָארמעג ךיא ּבָאה לַאווק "ןעד, ,(שמחתהמ

 לָאמ 1 שמוח רעגרוּכסגיוא ןיא ,(34 ,רמ ,תישארּכ) לָאמ 1 טפירשמנַאה

 :רעּביא ָאד זיא הרומפה עצנַאנ יד ,ײךֹל חלש , וצ הרומפה ,15 ,ב עשוהי)

 ,(שירַארעטיל ,יירפ םצעזעג

 :13 'םונ ,ןילכייר סקעדָאק ןיא עיצַאניּבמָאק ַאזַא זיא םנַאסערעטניא

 *(1 ויא ָאד .(5 ,ב"נ םיליהּת) "הלפ קדצ רבדמ רקש בוממ ער תבהא,

 םקיטכערג יד .ועמונ ןעד עמ ווב אביל משה וד, :םסכישטנורג רעד ןיא
 יעםעּבסיוא סרָאשקַאדער םעד טימ (2 !ןגעװ לא שלאו רער יד ןעװ עמ

 ןעװ עֶמ םייהשלעו יד 'נוא ועמוג ןעד עמ זוב אביל טשה וד/ :ןעגנור
 לָאטגײא ץַאז ןּבלעו םעד ןיא רימ ןּבָאה ָאד ,זןנעװ לא טייקימכערג יד

 רעּבָא ןענייו'ס ,ןעװ, לָאמ עמייווצ סָאד ,װימַארַאּפמָאק םעד ךָאנ ןעד,

 ויא ײןעד/ רעמשרע רעד וַא ,הרעשה יד ןקישכערַאּפ סָאװ ,ןרוּפש ןַארַאפ

 טה'מ ,(טצַארקעגסיױא םוג ויא'ם) טנַאה םרָאטקַאדער םעד ןופ טרעסעכענ

 .ײןעװ : ןייז רעירפ טזומעג

 ייּב
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 ןכָאנ "ןעוו, זַא ,(1/ לטיפַאק) ןעזעג ןיוש ןּבָאה רימ

 עיצַאניּבמַאק רעד ןיא קידנעטש ךיז טפערט וויטַארַאּפמָאק
 רעטסעפ ַא ויא סָאד ;"ןעו ןיִמ , :(רעמ ,ןיימ==) ײןימ,, טימ
 לומרָאּפ רעקידנעייטש ַא ןיא ,ןעגנוצעזרעּביא-ך"נּת יד ןיא ללּכ
 רעטרעוו ןופ ןטײטַאּב ןוא רעטרעװ ףיוא ךיז ןטיה רעּכָא
 =:ַאנעג ןרָאלרַאּפ ןענייז ייז יו םעדכָאנ טייצ עגנַאל ַא ןיוש
 רעגייטש ַא ןריי ,ךַארּפש רעקידעּבעל רעד ןיא ללכּב ןעג

 וַא ,ןגָאז יז לָאזמ ןעוו ,טרעדנואוועג שּפיה ךיז ןטלָאװ
 טרָאװ עשטייד סָאד ךַארּפשסקלָאפ רעד ןיא ךָאנ ןּבָאה רימ
 ,ןּברוחל רכז ַא ,ןּבילּבעג ךָאד זיא'ס רעּבָא .השעמ ַא--זחגז
 רעד (םיא טימ) ריד טימ זיא סָאװ, :לומרָאפ רעד ןיא
 טינ טרָאװ סָאד ןיוש טיצ עינָאלָאמיטעטקלַאפ יד ,1 *?רעמ

 =ע מ ,רעמ ּברעװדַא םענופ אמּתסמ טרעיינ ,שרוש ןתמא םנופ
 ןיא םונהיג -- 1166 טרָאװ ןטימ זיא עּבלעז סָאד ,רער

 ,המודכו "רעייפ שילעה ַא, יװ ,עיצַאניּבמָאק ַאזַא
 םָאד .ךיוא "ןעװ, רעונוא טימ ןעשעג יא סכעלנע

 ;ךַארּפשסקלָאּפ רעד ןיא קידעּבעל ןעוועג וּתעשּב זיא טרָאװ

 ןשמייטרַאפ-ך"נּת םעד ןיא
 ןעמוקעג ויאס .,"ןימ; טימ טרָאּפעגפינוצ טסעפ וויטַאר
 ,יירערייא, ,ײזַא, :טײטַאּב םעד ןיא ,טרָאװ סָאד ןעוו ,טייצ ַא
 :טגָאועג ןיוש טָאה'מ ,ןעלקַאװ וצ ןּבױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה

 רעּבָא טָאה'ס ;ױוַא; ,(רערעו) ײרדיוו,, לייטמוצ ,ײןעד,
 טָאה'ס ,ןעגנוצעזרעּביא-ך"נּת יד ןיא ןּבילּב טנַאקעג ךָאד
 =עג טינ ךָאנ סָאד זיא טגערפעגּפָא רָאנ לייוו ,טרעטשעג טינ
 זיִּב .טיהרַאפ ָאד טָאה "ןעו ןימ , לומרָאפ יד ןוא ןעוו
 זיא (טרעדנוהרָאי ןט16 םענופ לטרעפ עטייווצ סָאד) ףוסל
 ,ללכּב ךַארּפשסקלָאּפ רעד ןופ ןדנואוושרַאּפ טעמּכ ןיוש סָאד

 ןימ , לומרַאּפ רעטרעווילגרַאפ ַא ןיא סָאד זיא ןּבילּבעג ןוא
 =רנעטשרַאפ רעד סָאװ ,ןטפירש-ךינּת ןיא טּפיוהרעד ,ײןעוו
 םעד טרעלקרעד ןוא טקערעג טרָאד טָאה "ןיִֵמ, רעכעל
 ."ןעוו, ןקידהשק

 יד .ירק ַא ןוא ביתּכַא ןעװעג אמתסמ ןיוש זיא'ס
 םייּב ."ןעװ עיצירַארטּב ןּבירשעג ןּבָאה ןטסיּפָאק-ךעצ
 ;"ןעדװ ןעמ טנײמ םָאד זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה ןענעײל
 "ןער, טנעײלעג לַאפ םעד ןיא ןיוש ןעמ טָאה רשפא ןוא
 ןוא "ןּבענו ונוא ײּב ץלַא ךָאנ טּביײרשימ יװ ױזַא ,ךיוא
 .("םיא ןּבענ ןענַאמשעג ןיּב ךיא,) "ןּבעל , טגָאז'מ

 וצ טיהרַאפ ןסנַאש טַאהעג ַאד ךָאנ טָאה "ןעוו} רעד

 םִלַא ןטלָאנעג ךָאנ רע טָאה טי קיטשַא םידָאװ : ,ןרעוו
 ערעדנַא ןיא ןוא ,(םירָאװ ,"לייוו,) טרָאװדניּב קידנדנירנַאּב ַא
 ,דַארּפש רעד ןופ ןדנואוושרַאפ טינ לָאמנײק רע ויא ןטײטַאּב

 -ַאמש לקיצ=" עוו, םער ןופ ןטפירש לייט ַא :ךָאנ ןוא

 ןענײו טעטש עקינײא ןיא .עילַאטיאןופצ ןופ רעכיז ןעמ
 :טייד םעינָאלַאק טרעדנוהרָאי ןט16 ,ןט15 ןיא ןעוועג טרָאר
 טָאה ענַארעװ ,ַאוטנַאמ ,עיצענעוו ,ענָאמערק ןיא } ןדיי עש

 םײמַאּב רעד ויא רעטעּפש .240--239 1 ליפ'דיי 'לנפ 1
 ךיז טמענ ןופרעד .ןעגנַאנעג ןרָאלרַאפ ,ןרָאװעג טסַאלּברַאפ טרָאװ םענופ
 .השעמ יד (םיא טימ) דיד םימ זיא סָאװ :קורדסייא רעלעלַארַאּפ רעד

 :ַאּפמַאק ןכָאנ סָאד ןעמ טָאה
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 :עילַאטיא יד וצ .םירפס עשידיי טקורדענ ןוא ןּכי-שעג ןעמ

 .םיסָאר-עד :ןרעהעג לקיצ:"ןעו, םעד ןיא ןטפירש עשינ
 ---(3:65612) אשירּב| טפירשטנַאה =וװ"זַאא =עשוהי ,=םיליהּת

 ,(1545 עיצענעוו) םיליהּת םיולה והילא ,11511--1510 אוטנַאמ
 ַאו:נַאמ) "םיטפוש רפס , ,(1559 עיצענעוו) ייםישנ תוצמ רפס,

 / 2 694 'מונ טפירשטנַאה:םינהנמ רענילרעּב יד ,(4
 ,(1553 עיצענעװ) 1217 'מונ טּפירשטנַאה רענַאיעלדַאּב יד

 =ער אמּתסמ ,(1462 ַארַארעּפ) טפירשטנַאה:רוזחמ סנַאמּפױק
 ,ןסָאלשעגסױא טינ זיא'ס ןוא .ךיוא טפירשטנַאה-שמוח סיסָאר
 =ַאמ-שמוח רֶעד ןעמַאטש ךיוא לָאז עילַאטיא-ןופצ ןופ וַא

 ןיא טקורדענּפָא םיא טָאה םוילימע סולױּפ סָאװ ,טּפירקסונ
 ןיא ןעװעג םוילימע םוליוּפ זיא רעירפ רָאי ַא ; גרוּבסגױא
 וַא ,ךעלנעמ ;םינינע עשירעגעלרַאּפ עשידיי .ילוצ עילַאטיא

 ,3 טּפירקסונַאמ םעד טכַארּבעגטימ רע טָאה טרָאד ןופ
 =נעװרַאפ-"ןעװ, רעד ןיא טינ ָאד טקעטש יצ ,ןכּב

 רעד ןופ טײקכעלמיטנגײא-ךַארּפש ַא םעּפע טייצ ענעי גנוד
 ןיוש .,ענעפַאלעגנָא ןדיי ? עילַאטיא-ןופצ ןיא עינָאלָאק רעשידיי
 .רעסנָאק ןּבָאה רשפא ןלָאז דנַאלשטײד ןופ ,גנַאל טייצ ַא

 ךיז ייּב ןּברַאטשעגּפָא ןיוש זיא סָאװ ,םרָאפ-ךַארּפש ַא טריוו
 יד זיא הביבס רעקיאור-רעמ ַא ןיא .םייה רעטלַא רעד ןיא
 רערייא ,רעקידרעּפכורפ שירַארעטיל ןעוועג עינָאלַאק עקיזָאד
 =ענ טָאה יז ,דנַאלשטײד ןיא ןריי עטגָאלּפעג ןוא טגָאיעג יד

 .יירש יד ,יולה והילא) ןטפערק עשירַארעטיל ךיז ייּב טַאה

 יד ןופ ,1217 'מונ טפירשטנַאה רענַאיעלדַאּב ןופ םרעּב
 ;(המו-כו עיצקעלַאק סיסָאר?עד ןיא ןטּפירקסונַאמ רעמרַאּפ
 ןײז טנעמענ רעּבירעד ןּבָאה ןטפירש-ך"נּת עשידיי ערעײז
 חסונ רעייז זַא ,ךעלנעמ ןוא ,ךיוא דנַאלשטיײד ןיא רעלוּפַאּפ
 ןטּפירש-ך"נּת עשידיי יד ןיא טצעועגכרוד ןּבָאה ךיז לָאז

 םעדכַאנ ןיוש טָאה ןטסיּפַאק-ךעצ יד ןופ עניטור יד ,ללכּב
 .םריא ןַאטעג

 צו
 ,ןרָאװעג טנַאועג טציא ויּב זיא ָאד סָאװ םעד ןופ

 : ןריפסיוא עקינייא יד ןעיצ ךיז ןזָאל

 -םגיוא םעד ןיא טָאה סוילימע סוליופ 1
 =ער רעדָא) רעצעורעּביא םלַא שמוח רעגרוּב
 רע ;ןקעטש וצ טינ עטסדנימ סָאד (רָאטקַאד

 טייטש רע יוװ ױזַא טּפירקסינַאמ ןדמערפ ַא טקורדענּפָא טָאה
 רע סָאװ ,ןע ענ סָאד ןעמ ףרַאד ןופרעד טינ ןוא .טיינ ןוא
 ,(רַאלּפמעזקע -ענעכנימ ןיא) המדקה ןײז ןיא ױזַא טגָאז אפוג
 טלַאמעד לײװ ,ןּבײלנ טינ טנעמעג םיא ןעמ טלָאװ סָאד
 וצ םירפס עקילײה ןיא ןַאט ןטוג םוצ טרעהעג רָארג טָאה
 =פיוא טינ רָאנ הלילח ּבָאה ךיא :םלוע ןרַאפ ךיז ןרעווש

 ײעיצענעװ , :קרעמַצּכ ַא ףיורעד ָאד זיא'ס 2

 :עו 3
 םז. |. ?ט6ז165, 16102496 2. (06500/0016 04 8607.

 ט. גזגחו. 5וט016ת //וומסהס , 1884, ק. 172 16
 םגָאועגסױרַא ן'וש טָאה טּפירקסונַאמ:שמוח םעד ןגעװ ה- עשה יד

 "שפניקיצ, ,"רָאי 400 רַאפ ןיפ םורגַאװ :לקיטרַא ןייז ןיא ךיירנייוו ,מ

 ,180 'ו ,ץרעמ ,3
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 ױזַא .ןכַאז עטלַא ץלַא זיא'ס ,ײאפפוק םניימ שיוא, ןָאטענ
 רודיס םוצ המדקה רעד ןיא רקי רּב ףסוי רענייטש ַא טגָאז
 :ןָאמעגּפױא ָאי שוריפּב טָאה רע שטָאכ ,(1544 ןזיוהנכיא)
 =תוליפּת ערעדנַא טימ ךַארּפש ןייז ןכיײלנרַאפ וצ גונענ זיא'ס

 טַאהעג טָאה הע ּבױא זַא ,ןעז וצ ףיוא ןעננוצעזרעביא

 .טריטקַאדער קרַאטש םיא רע טָאה- ,טּפירקסונַאמ ןדמערפ ַא

 רודיס ןיא ןכַאז עקינייא זַא ,ןזייוו רעטעּפש רעּבָא לעװ ךיא

 "םניימ טינ ויאיס , : ןימוּפ םעד .טצעזעגרעּביא ןײלַא רע טָאה

 סוליוּפ דמ וש מ רעד ;} םירּבחמ ערעדנַא ךּפ ַא רעּביא ןרזח
 רעמ ךָאנ ןעמוקנָא ןומוּפ םעד וצ טפרַארעג טָאה םוילימע
 ,ערעדנַא יוו

 שמוח ַךעגרוּבסנױא ןיא טָאה רע וַא ,גָאז ךיא ּבױא
 סָאװ ,ןופרעד לּכ םדוק סָאד ךיא םענ ויא ,ןקעטש וצ טינ
 טר ָאד ,טנַאה ַא טנײלעגצ ָאי טָאה רע יא ,טרָאד
 לַאפ רעד ויא יװַא ."ןעוו, טינ ,"ןעד, רע טּביירש
 ןוא טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,"ךוּב:לאומש , ןטיט

 ןופ (1509 ,טדַאטשלַאגיא) שטייד ףיוא טקורדעגרעּביא
 טָאטשנָא : (1844 גרוּבסגיױא) עּבַאנסיוא רעשידִיי רעטשרע רעד
 םיא ייּב טייטש ,ןטײטַאּב םעּפורג ייווצ ערעזנוא ןיא ,"ןפוו,
 ,שמוח םוצ ןרירוצ ןעוװעג ךי רע טלָאװ ,טגחח םוטעמוא
 ןטשרע םוצ ײןעוו, ןטרעטלערַאּפ ןטימ אמּתסמ רע טלָאװ זיא
 ןיא ןָאטעג סָאד טָאה רע יװ יװַא ,ןגָאלשענ תורּפּכ
 ."ךוּב-לאומש ,

 =נַא ק ןגעוו ןרעוו טנָאועג ףרַאד טרעקרַאּפ שקנוֿפ 9
 :ירָאטקַאדערַא טקעטש טרָאד :שמוח רעצנַאטס
 ןסייוו רימ ,"ןעד,, םענופ לּכ םדוק רעדיו ןוא .טנַאה עש

 םוצ ללכּב ןרעהענ ןעגנוצעזרעּביא-שמוח יד וַא ,ןיוש
 =ימ וצ ןדנורג םוש ןייק ןַארַאפ טינ זיא'ס ,לקיצ-ײןעוו,
 ןיא ויא שמוח רעצנַאטסנָאק םענופ טּפירקסונַאמ רעד זַא ,ןענ
 ,רצוא:טרָאװ ןיא זַא ,טרפּב ,םַאנסױא ןַא ןעועג טרּפ םעד
 ?גיוא ןוא רעצנַאטסנַאק ןשיווצ קוליח רעּפַאנק ַא זיא יוּבצַאז ןיא
 =עגרעּביא טנַאה עשירָאטקַאדער ַא טָאה ןכּב .עיזנעצער רעגרוּבס
 2 ,ײןער , ףיוא ײןעוו, םעד טּפירקסונַאמ="ןעװ, ַא ןיא טכַאמ

 רּכחמ ַא ,רעטעּפש שּפיה ןיוש ,-עּביא טרזח ןוטוּפ ןּבלעזמ;ד 1
 ןייז וצ המדקה רעד ןיא ,ןאהכרוק לדנעה ,קרעװ לעגיגירָא ןַא ןופ

 ףיא ,טניימ טינ,/ : (1707 ןיַאמ:טרופקנַארפ) שפנה תחמש;/ רפם-רסומ

 הרות רּבכיל רעונוא ןיא זא טרעיינ ,ןעװעג איצממ שאיינ שיפע בה
 ויוא םינידו רסומ 'ניא ףארטש שיפע ךיא זַא ,טניימ טינ, ; ?טימש

 .בעלט ןייא ןיב ךיא ,וצ רעד גנירג וצ ליפ ןיב ךיא ,ביירש ףפאק ןיימ
 ,1797 ,ךַאּבצלוז : עּכַאגסיוא ןַא ןופ ריטיצ ךיא .?ןַאמ |רעטכָארּפ==) רעמ

 לָאט ןייא סָאװ ,םעה ןיא ךיא עז רבדל היאר לקיטש ַא 2

 :ןרעסעּבוצסױא ,רּכיִנ ,ןעזרַאפ ,?ןעװ,, טימ ןלַאפעגברודא ָאד רע זיא

 שע ןעוו} :ָאד טסיײה (17 ,א ,רּתכא תלגמ) זהכלמה רבד אצי יּכ,

 ."ןיגינייק רעד ריר ןיג שיוא טריוו

 .רובסגיוא ןיא רעצנַאטסנָאק ןשיװע דיישרעטנוא רעכעלטנירג רעד

 .נָאק : ם:מםיס:שרד רעד וצ רעהעג רעגרוּבסגיוא רעד זיא עיזנעצער רעג

 ןס ָאלגרנַאר יד ןיא רעּבָא ,טשּפ רענייר ,טסקעט ןיא ,זיא רעצנַאײס
 רעגרוּבסגיוא ןיא ןפערט רימ סָאװ ,שרד לייט רעשּפיה ַא ןעמונעגפיוא זיא
 ןויטטנוקוצ , ,יישטוח-שטייט רעד, :לקיטרַָא ןיימ םעד ןגעו עז ,עיז:עצער

 ,רעפמעטפעס 4

 122 ןעד - ןעוו - ףיטש

 זיא רעוו ,תקולהמ יד טסנרע ןעמענ לָאו'מ בוא 3
 םַאדַא לאכימ ,שמוח רעצנַאטסנַאק םעניפ רָאטקַאדער רעד
 הבושּת לקיטש ַא ןיוש רימ ןּבָאה ויא ,יולה והילא רעדָא
 רעד וַא ,ןוײװַאּב יד ןופ רענייא זיא סָאד ."ןעד, םעד ןיא
 ;סַאדַא לאכימ-- ,ןייז טנַאקעג טָאה--.,ןעוועג זיא רָאטקַאדער
 ךיריצ) "ןופיסויא ןיא רע טּבײרש ,"ןעד, טימ ,יװַא לײװ
 טינ ןפוא ןיאּב זַא ,וײװַאּב רעיונעג ַא ןוא ,(6

 ןטימ ןּבירשעג טָאה יולה והילא םירָאװ ,יולה והילא
 ,ןעו דלַאּב סָאד ןלעװ רימ יװ ,ײןעוו,

 "ךוב:אבּב, םיױלה והילא ןופ עּכַאגסױא יד 4
 (ייװמ ןשיטירּב םעד ןופ רַאלּפמעװקע) 1061 סםַאדרעטסמַא
 "ןעוו, רעונוא .לקיצ-"ןעװ, םעד וצ ללכּב טרעהעג
 טינ סָאד טסײה .םינַארכַאנַא ליפוצ טייצ ענעי ןיוש זיא
 ט קורדעגרעּביא יונעג ןעמ טָאה סָאד זַא ,שרעדנַא
 =רע יד ןופ ענייא רעדָא ,עּבַאגסיוא עטשרע יד
 ,(טרעדנוהרַאי ןט16 ןטימ ןופ אמתסמ) םעּבַאגסיוא עטש
 =נעעג טינ ןעמ טָאה טעטירָאטװַא םיולה והילא תמחמ ןוא
 טסיז ,"ןעוו, םצנעּברַאטשעגּפָא םעד וליפא ,טינרָאג טרעד
 ,ןלַאּפעג ןּברק ַא רעטשרע רעד ײןעוו, טלָאװ

 ; ןכַאז ייויצ ןענרעלּפָא ןעמ ןָאק ןופרעד

 ןטימ ןּבירשענ טָאה יולה והילא (א
 =םיוא רעמַאדרעטטסמַא רעד ןיא (ב .2"ןעווװו

 ןופ עיּפָאק עיונעגַא ךרעּב רימ ןּבָאה עּבַאנ
 ןוא ,ןגײלסױא םעד ץוח ,עּבַאנסיוא רעטשרע רעד

 ,4 שידיי םיולה והילא ןופ-ףירנַאּב ַא ןכַאמ ךיז ןענָאק רימ

 רעד ןיא) רודיס ןיײז ןגעו טגָאז רקי רֹּכ ףסי

 ;(דייררָאּפ
 שוא טשטייוט רוב שינ הֶליִּפְת יד ךיא באה ךיוא,

 ,ןועליג שיוא ינייא רימ ּבאה רדנוז .אפפוק םניימ
 ינוא .ןועוינ טשעב איד אייז איז טכוריג טוה ךימ יד

 ײ,ןאר*ב ןזעויג היגמ איז באה

 ,לקיציןעװ, םעד וצ רעֶהעג סָאװ ,םיליהּת םיולה והילא 3
 .טּפירקסונַאמ ןדמערפ ַא טריטקַאדער טָאה רע :טשינ היאר ןייק זיא

 יד טגָאועגסױרַא ּבָאה ךיא יװ םעדכָאנ ,ר;טעּפש םייצ ַא טימ

 ןיא ןנייצרעּביא טנָאקעג ךיז ךיא ּכָאה ,"ןעװ,, םיולה והילא ןעו הרעשה

 לירבטה, (1 :ןטעלפמַאּפ.רעדיל עלעניגירָא ייווצ םיולה והילא ןופ םעד

 .ענעװ} יזגירינו ןוב הפרש יד; (2 ן'א (1515 ןּבירשעג) חלוחל שדוק ןיּב

 ,1217 'םונ טפירשטנַאה רענַאיעלדָאּב רעד ןיא טריּפָאק עדייּב ,ןעיצ

 6 עיּפָאק ַא ךיא ּבָאה עּבַאגסיוא רעמַאדרעטסמַא רעד ןיפ 4

 זיא ָאד זַא :ןעװ, ןלַאזוק םער ןענופעג ךיא ּבָאה ָאד ,(80 ןופ) ןטייז

 ןעמ ןָאק םָאד ,עּבַאגסיױא רעטטטלע רעד ןנעקַא טרעדנעעג םינ ךַארּפש יד

 :עילַאטיא םעד ןופ ןוא טסקעט ןיא רעטרעוו עשינעילַאטיא יד ןופ בגא ןעֶז
 .-עװדמערפ עקיזָאד יד ן-עלקרעד וצ ףוס םוצ לכיּברעטרעװ ןשידיי.שינ

 רעטרעװ עקיוָאד יד ןענייז (1767) עּבַאגסיוא רעגָארּפ רעד ןיא ,רעס

 -- .טשידיירַאפ
 'ףיא בָאה ,ןעװעג ןּבירשעג זיא סָאד יו םעדכָאנ ןייש ,ט פ י ר שוצ)

 16 ןטימ ךרעּב ןופ ,יךוּכ.אבב// םרוחּב והילא ןופ טּפירקסינַאמ ַא ןעועג

 ויטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ ?ןעװ םער ןענופעג ךיא ּכָאה ָאד ןטרעדנוהרָאי
 ןרעסרעװ עקיניא ןיא לייטמיצ ,ןגיילסייא ןיא םייוניש עניילק ץוח + ,ךיוא

 (.טכקעט ןטקורדעג םעד טימ טּפירקסונַאמ רעד טמימש
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 :טסײה סָאד
 ,טּפירקסונַאמ

 רעּבָא זיא'ס ,תוליפּת יד ן:עוו קיטכיר ןייז סָאד געמ
 תובא יקרּפ יד ןוא הדגה יד זַא ,טינ קפס םוש ןייק
 ,תגעג ןױש ןיא'ס .טצעזעגרעּביא ןיילַא רע טָאה
 ,רודיס ןיא טכיש="ןעד/ רעד וצ ןרעהעג ןכַאז עדייּב סָאװ
 ,המודכו דייררָאפ יד יוװ ױזַא (ךיוא ןעד, .ןלַאזיוק ןטימ)
 סָאד ןָאק'מ רעּבָא ,1 סנגייא םרקי רּב ףסוי יו ױזַא ה"ד
 ,שיריי שירַארעטיל ַא זיא'ס : ךיוא ךַארּפש רעד ןופ ןעזסױרַא
 :בעה רעד ןופ ,יוּבצַאז ןשיאערּבעה םעד ןופ יירפ ןיטולחל
 ןוא =ך"נּת ייּב ךַאו ענעטלעז ַא) גנודליּבמרָאװ רעשיאער
 ענעניא טימ וליפא ,(ןטײצ ענעי ןעגנוצעזרעּביא:תוליפּת
 םענופ טצעועגרעּביא טינ ןענייז סָאװ ,ןשטייטסיוא ,ןעוטפיוא
 ,טסקעט ןשיאערּבעה

 רָאטווַא רעד טינ ויא רקי רּב ףפוי 86
 טנָאקעג טָאה (ָאי זַא) הרעשה ַאוַא .ךוּב=לאומש םענופ
 ןוייווּוצנָא טינרָאנ טיײצ ענעי ןּבָאה רימ ;ןייז טלָאמענ
 ףסוי יו ױזַא טנעלַאט ןשירַארעטיל ַא טימ רעּבײרש ליפוזַא
 רעד) םיפּתוש ייווצ ענייז ןוא רע טגָאז םעד ץוח .רקי רֹּב
 םייח רעדָא ,דוד 'רּב םייח רעקורד רעסיוועג רעד ; רעווש
 קהצי ,ןוו ַא סרעווש רעד ,רעגָאװש רעד ןוא ,ץרַאװש=רוחש
 : ;רודיס םוצ זָאלסױא ןיא (םייח 'רּב

 טוג ןטיב ריוו ןלאוו ןונ,

 ,טוה ןפלוהינ רעה שיב שנוא רעד
 .ןביל יִד יו ןקרעטש לוז- רטייוו שנוא רע שד
 ",ןביה ןא ריו שד ךוב לָאומְש םעד םוצ
 "ךוּב-לאומש,, סָאד טױרַא עקַאט ויא רָאי עּבלעז םָאד

 =נערעפיד עקיטציא רעזנוא זיא טייצ ענעי .,גרוּבסגױא ןיא
 ןיא רעצעזרעּביא רעד ,רָאטװַא רעד ןוא ,ןעוועג טינ עיצַאיצ
 ןא) רעקורד רעד ןוא רעגעלרַאּפ רעד ןעוועג לָאמטּפָא

 ןדמערפ ַא טריטקַאדער זיולּב טָאה רע

 : ןעמַאנסי'א ייווצ ןַארַאפ ןענייז הדנה רעד ןיא 1

 ןיא ,ש מוח ןופ טדיטיצ םיָאד ןרעװ סָאװ ,םיקוסּש יד ןיא (א

 ןעוועג ז'א'ם : ךעלדנעטשרַאפ זיא סָאד .ךיוא ?ןעװ , רעלַאזיוק רעד ןַארַאפ
 .רמימ םייּב ןענרעל.שמוח ןופ /?ןעװו,, רעלענָאיצידַארט רעד טרוחעגנייא

 ליכּב ןוא טפירשמנַאה.םיגהנמ רעגרוּבמַאה ןיא רימ ןפערמ עּפלעז סָאר

 םוצ ןרעהעג סָאװ טרעדניהרָאי ןט16 ןופ םירפמ עשידיי עלַא ןיא םמעמּכ

 רעּביא םצעז רפוס רודניבא ;ליּפשייּב רעקידרעוװקרעמ .ןייא .לקיצ-זזןעד
 רוס רבד ךעיטשהל ךירצ ךניאו/ :קוסּפ םעד ('ג םי) דוחיה ריש ןיא
 ראו םינ ךיד ףראד ןמ 'נוא/--"הלגי דוס לכ ךממ יכ ךעידוהל רתסו

 םונקריב רפ רדוא רוס ןייא ןופ ךאז ןייא ןירעה וצ ןזאל ןרעירפ ,רָאפ==}

 טנאזינ ןוא לאו סלא טשייװ אוד ןע ד .ןשיװ ןואל טינ ךיד ןאמ ףראד
 ,וטקעלפטנא ןרעװ איז תודוס ילא ריד ןופ ןעוו .ןטײהרעטגָאזעג טינ=

 ןוא .ןעװ,--לָאמ טייװצ ַא ,ןעד, ןלַאזיױק ַא לָאמ ןייא רימ ןּבָאה ָאד

 ןּבירשעג רע טָאה לַאפ ןטשרע ןיא סָאװ ,ןופרעד סָאד ךיז םמעג ןעמענ
 ןש:אערּבעה ןיא ןענייז וויזזַאא זיטשייוו וד ןעד,, רעטרעװ יד : ךיז ןופ ,יירפ
 ןשיאערּבעה םעד רעּביא רע טצעז לָאמ עטייװצ םָאד ;ןַארַאפ טינ טסקעט
 סָאד זיא יװַא ;/?ןעװ, שיטַאמָאשװַא רעּביא רע טצעז זיא ,(לַאזיוק) זזיכ;

 ,ןענרעל:שמוח םעד ןופ רדח ןיא טרזחעגנייא ןעוועג

 יפ! ןערֿפער רעד יא הדגה רעד ןיא סָאנסיױא רעשייװצ ַא (ב
 ךיוא ?יכ/ רער זיא אד--,חהּכולמּב רירא/ ןיִא ?האי ול יִּכ האנ ול

 ./ןעו,; טיט ןבענעגרעגיא

 ןכּב .ןייז טנָאקענ סָאד טָאה רע ;ךיוא (רעצעז רעד ולימא
 =ימס רעטנכייצעגסיוא רעד זַא ,ןייז טלָאמעג טנָאקענ טָאה
 =לאומש , םעד ןופ רָאטוװַא רעד ןייז לָאז רקי רֹּב ףסוי טסיל
 .לאומש, סָאד םירָאוו :ױזַא טינ רעּבָא זיאיס ,"ךוּב
 ="ןעווה ןננערטש םעד וצ רעהעג (1544) ךוּב

 ייףוּב-לאימש , סָאד יװ ,עיציוַאּפמַאק רעיירפ ַא ןיא .לקיצ
 טּפַאשרַאטװַא סרקי רּב ףסוי רַאפ "ןעו, רעד טָאה ,זיא
 ,טינ רעפטנערַאּפ םוש ןייק

 =רעּביא ןַא עודיּכ זיא (1583) שמוח רעלעזַאּב 7
 םענופ-- רענָאמערק רעד ןוא ,(1860) רענָאמערק םענופ קורד

 ="ןעוו, םוצ עלַא יז ןרעהעג אליממ ,(1544) רעגריּבסגיױא
 עקינייא ןיא סָאװ ,קידשודיח ןעזסיוא רעּבירעד זומ'ס ,לקיצ
 ערַיּב ןיא) "ןעד, רימ ןפערט שמוח רעלעזַאּב ןיא ןלעטש
 ןופ שימענ ןײק םּתס טינ רעּבָא ויא'ס ,(ןטײטַאּב םעּפורג
 :םעט סיס עפיוועג ַא ןַארַאפ ַאד זיאיס :"ןעד ,, ןוא "ןעוו}

 ,תורוטּפפה יר ןיא ויולּב ןעיטש ןלעטש="ןעד, עלַא יד
 .לייט ַא ןיא ויולּב טרעײנ ,תורוטפה עלַא ןיא טינ ןוא
 לימ םעד טימ ײרעמ רעד ָאד זיא סָאװ, ,וצ ךיז ןעמ טקוק
 ,תורוטפה לייט רעד זיא סָאד :ױװַא רימ ןעעז ויא ,חורוטפה
 רענָאמערק ןיא אמתסמ ןוא) שמוח רעגרוּבסגױא ןיא סָאװ
 ײז ןענייז (שנַאה רעד וצ טינ טציא םיא ּבָאה ךיא ,ךיוא
 ןשיאערּבעה ןגעקַא יירפ ,שירַארעטיל טצעזעגרעּביא
 רעלעוַאּב ןיא ,(ךיוא םיקוסּפ טוָאלעגכרוד וליפא) טפ קעט

 ױזַא ,טרָאוו ייּב טרָאוו שצעועגרעּביא יז ןענייז שמוח
 ןטײקכעלמיטנגײא עלַא טימ ,אפוג טסקעט-שמוח רעד יװ
 טימ ,יױבצַאז ןשיאערּבעה םעד טימ ;גנוצעזרעּביא ַאזַא ןופ
 טָאה ,סָאד טסיײה ,ָאד .,גנודליּבטרָאװ רעשיאערּבעה רעד
 םעד ןײנכָאנ טלָאװעג טינ ,רָאטקַאדער רעד ,ינורּפוה לארשי
 יר ןיא אפונ רע טנָאז יזַא .שמוח רענַאמערק-רעגרובסניױא
 עקינייא ןיא וַא ,טלײצרעד רע :דייררָאּפ תורוש עכעלטע
 רעּבירעד ,"תורוטפה ןעד ןיא טרפּב , ,טלעפעג טָאה ןלעטש
 שַיא ןטרעסעּבעג==| טרשעבינ ל"נה תורטפה רימ ןבה;
 ןנױק ןמוק רביא רימ איד ןטשעב איד תוקתעה ןרדנא
 ,ןעגנוצעזרעּביא ערעדנַא רַאפ סָאד ןענייז סָאװ .ײ|ןענעק==}
 קנַאדעג רעטשרע רעד ?טשאנעג רע טָאה טרָאד ןופ סָאװ
 -יצנייא רעד ,שמוח רעצנַאטסנָאק רעד :;ןײז וומ

 תמאּב םָאד ויא יווַא ,"ןעד, ןמימ ,טײצ ענעי ,רעק
 תורוטּפה לייט ַא תואּב תוא טקורדעגרעּביא טייוו ױזַא טָאה רע
 ,ײטָאנו טרָאװ םָאד רעגייטש ַא וַא ,שמוח רעצנַאטסנַאק ןופ
 ,"א, ןטימ סָאד רע טביירש טסקעט =שמוח ןצנַאנ ןיא סָאװ
 לייט םעד ןיא רע טּבײרש---,שמוח רענָאמערק ןיא יװ ױזַא
 ,ינו ןפױא לכירטש ןטימ ןוא יו, ןטימ ,חטונ, תורטפה
 ,2 שמוח רעצנַאטסנַאק ןיא יו ױזַא

 604 'מונ טפירשטנַאה-םינהנמ רענילרעּב רעד ןגעו 8

 העּבָא 1610 גָארּפ קורדרעּביא.שמוח םעד ןיא זיא עבלעוטסָאד 2
 עצַאנסױא רעלעוַאּפ ןיא סָאװ ,(ץלהקיי, ,וזםישורק{ וצ) תורוטפה עקינייא
 .טגיוא ןפיט ָאּד ןעמיטש ,שטוח רעצנַאטטנָאק םעד ןופ ןעמונעג יז ןענייז
 ,שמוח רעגרוּב



 יש אר טי טי שי
 ר
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 יז וַא ,(166 'מונ ,ןילרעּכ גָאלַאטַאק) רעריינשניימש טגָאז

 טגָאז ,סָאד טמענ רע ןענַאװ ןופ ,טרעדנוהרַאי ןט16 םוצ רעהעג
 ויא טפירשטנַאה רעד ףיוא סָאװ ,ןופרעד רשפא ,טינ רע
 ָאד ויא "ןעווע רעד .1609 :קרעמַאּב-רוונעצ ַא ןַארַאּפ
 טינ רעהעג טפירשטנַאה יד זַא ,תודע רעטסעּב רעד רעּבָא
 ןט186 טפלעה רעטשרע רעד ֹוצ יוו רעטעּפש
 רעיירפ ַא ןיִא ןיוש ןעמ טָאה רעטעּפש .טרעדנוהרָאי
 =םיגהנמ רענרוּבמַאה ,בגַא ,ןּבירשעג טינ ױזַא עיציזָאּפמָאק
 =עג (1590) "םינהנמ, רעוטנַאמ ןוא (1574) טפירשטנַאה
 =עג טנַאמרעד ןיוש זיא ָאד יו ,לקיצ-"ןעד, םוצ ןיוש ןרעה
 עקידנעטשּבלעו ןענייז סָאד וַא ,ןנָאז רעּכָא ףרַאד'מ ,ןעוו
 =רעּב ןופ ןעגנוטעּברַאַאּב ןייק טינ ,םעיּפָאק ןייק טינ ,ןטפירש
 עלַא ןיא זיא ףָאטש רעד שטָאכ ,טפירשטנַאה-םיגהנמ רעניל !

 . ,רעּבלעזרעד יירד
 ,רענעלרַאּפ ןוא רעקורד רעשידיי רעסיווענ רעד ,9 = |
 בקעיה ,"ןאיוטיל ןיא שטירועמ שיוא םהרבא ןּב בוקעי,
 =ערטנקַאּפ בקעי רעקיטכיר רעדָא ,"רפיוק רו רכיוב רעד
 =עגסױרַא ,ןריי רעקסירּב ַא ,ףּתוש ַא ךָאנ טימ טָאה 1 רעג

 =נעּב ַא ,"ןוומה תכרּב, ַא 1600 רָאי סָאד לעזַאּב ןיא טוָאל
 ץוח ,טרָאד ויא תמאּב ,שידי ןוא שיאערּבעה ,לרעשט

 :הּכונח ,תורימז עקידתּבש עזָאד עסיורג ַא ןַארַאּפ - ,ןשטנעב
 יד ןוא ןטייקיניילק ערעדנַא  ,ןגָאלש=תורּפּכ . ,ןשטנעב-טכיל
 ענעדיישרַאפ ךיז ןיא טָאה קרעװ עקיזָאד סָאד .הרגה=חסּפ
 "תורימז, יד .י ןעד, ןלַאזיוק םעד טָאה המדקה סבקעי ,ןטכיש
 וצ ןרעהעג וו"וַאא ןשטנעב-טכיל-הכונח םָאד ,(טמַארנעג)

 טפרַאוװ'ס) ןטלַאהעגסױא רַאג טינ שטָאכ ,םעמסיס="ןעוו, רעד
 םעד וצ םצעּב רעהעג הדנה יד .(ךיוא "ןעד, ךרוד ךיז
 רעד וצ ןרעהעג סָאװ ,ןעמַאנסױא עסיוועג ץוח ,לקיצ=" ןעֶדע

 =מָאק ןכַאנ "ןעד , ןוא לַאזױק ןעװ, :םעטסיס רעטשימעג -
 לּכ תמשנ,, ,תוליּפּת ערעדנַא ןוא ייללה,,) וװ"זַאא וויטַארַאּפ

 ,(הדגה רעד ןיא ןײרַא ןעמוק סָאװ ,וו"זַאא יח -

 ןוא "ןעוו, עגונּב) ןײלַא שימעג ןקיזָאד םער ןופ .ןיוש -
 לכ-םדוק יא קרעװ ןייא ןיא ןלעטש ענעדיישרַאפ ןיא (ןעד;
 =נוא ,םיא טינ ָאד רעהענ ךַאו ןייק וַא ,רָאלק
 =עּפָאה ןייק ןכּב .רעגערטנקַאפ ןשירַארעטיל רעז
 =שיווטיל ַא ןופ ךַארּפש יד ןעז רימ ןלָאז ָאד זַא ,טינ גנונ
 וצ :ךַאז ַא ךָאנ ןֹופ בגַא ןעו וצ זיא סָאד ,ןריי ןשיסיײה
 טעז ,רע טָאה ,(1999 לעזַאּב) "םרּפ ימיּב דוד תיּב השעמ;
 ךס ַא ָאד ויא ךַארּפש יד) טנַאה ַא טגיײלעגוצ ָאי .,םיוא
 קיטניה רעווא ֹוצ רעטנעענ ןוא רעכעלמיטסקלָאּפ-שיריי

 רעדָא ,אטילד קמירּב ייּב שטירזעמ ןופ םהרבא 'רּכ כקעי 1

 יעג 1603--15098 ןרָאי יד טָאה ,טרָא ןייא ןיא םגָאז רע יװ ,ז?ןסייר ,; ןופ

 טָאה ןוא ,םיטּתוש ְךָאנ םימ רעדָא ןיײלַא ,לעזַאּב ןיא םירפס עשידיי טקורד

 אפוג רע טלייצרעד ױזַא ,דנַאלשטיײד ןיא ןפיוקרַאפ וצ ןנָארטעגמורַא ייז

 רימ ךאנ םיבושי הלא ןיא טָאה ןמ,} :ןוזמה תכרּב םוצ המדקה ןייז ןיא

 ונא טיכעמ רע וא .רעה ןמוק רגעהט םירפס רעד טעװ ןעװ ,ןגארפ ןומ

 הע .רעגערטנקַאּפ טרעזנוא ןופ ּפיטָאטָארּפ ַא .ווזַאא !/רעמ ןיגנערב םירפס
 "ןוומה תכרכ// ,(1599) ויסופ ימיּכ רוד תיצ השעמ} ז טקירדעג בנא מָאה

 ,(1002) ייךוּפ השעמ} ,(1602) יזלכיוב רמשיימ יזייוו ןביוא ,(1600)

 16 ןעד - ןעוו - ףיטש נ

 =רָאָי ןש16 םענופ קרעװ עטנַאקַאּב יד ןיא רעדייא = ,שיריי
 טרָאד ןיוש ןיא ,(ןריי עשטיייר ןופ ןעמַאטש םָאװ ,טרעדנוה

 סָאװ ,"םהרבא 'רּב בוקעי 'ר י"ע הגוה :ןויוועגנָא
 טצעזעגרעּביא :רעקיטכיר ,טריטקַאדער :ןסייה ףרַאד סָאד
 =רעד ןיוש יו ,רעהענ לקרעוו סָאד .(טריטקעדָאק טושּפ טינ)
 .לקיצ=ײןעד , םעד וצ ,טנָאמ

 רעד ןיא ןסַאּפ:"ןעד, ןוא ="ןעוו, ענעריישרַאּפ יד
 טשַאנעג זַא ,קנַאדעג ןפיוא ןעגנערּבפױרַא ןזומ אפוג הדגה
 ןײז ןיא) רקי רֹּב ףסוי ייּב (הדנה יד) סָאד רע טָאה

 ןטימ---ללכּב הדגה יד :ױזַא ךיוא טּבײרש רעכלעוו ,(רודיפ
 ---הרגה רעד ןיא תוליּפּת יד ,ײהכולמּב רידאה ץוח ,"ןעדײ
 ,םיױרַא ךיז טלעטש ךײלנרַאּפ םייּב ."ןעד, ןוא ײןעוװ,, טימ
 ןעמונעג טָאה רע ןענַאװ ןופ .תמאּב םָאד ויא יווַא זַא
 ,2 ןלעטשטסעפ טנַאקעג שינ ךָאנ ךיא ּבָאה ןכַאז עקירעּביא יד

 --.,"ןער, לָאמַא ,ײןעװ, לָאמַא -- ,ןסַאּפ עבלעיד 0

 ןיא ,םירפס עטעוועקוטשעג ערערנַא ןיא ךיוא ןעמ . טניפעג
 =יטש יד וענַאװ ןופ ,םירוקמ יד ןענעקרעד ךיוא טזָאל סָאד
 ,ןעמונעג ןענייו רעק

 רענעטלעז) 1508 ענַארעװ ,"תודמעמ, יד ןיא (א
 ,קעטָאילביּב-טעטיסרעווינוא רעלעזַאּב רער ןופ רַאלּפמעוקע
 המדקה יד זיא ,(םוקינוא ןַא רשפא ,השורי ספרָאטסקוּב ןופ
 םיאיבנ ,שמוח ןופ ןלעטש יד--,"ןעד ,, ןלַאזױק ןטימ ןּבירשעג
 ; (סעפורג עדייּב ןיא) ײןעוו, טימ םיליהּת ךעלטיּפַאק יד ןוא
 -עגרעּביא ןענייז סָאװ ,ארמג ןוא הנשמ ןופ ןלעטש יד ןיא
 ,(לַאזיױק) ײם ור ָאו ו, : ןעמ טפערט ,שירַארעטיל ,,יירפ טצעז
 ,ײטרעיינ, ,(וויטַארַאּפמַאק םעד ךָאנ) "ר דע וו, ןוא ײזא;
 רימ טָאה ךיילנדַאּפ ַא .ײןעוו ןימ, לָאמ ןייא לּכה=ךס ןוא
 ןופ יונעג ןעמונעג ןענייז ןלעטש=שמוח יד זַא ,ןויוועג דלַאּב
 ןופ --- םיליהּת ךעלטיּפַאק יד ,עיונעצער רעגרוּבסגױא רעד
 .יולה והילא

 =בעה) 1696 יוסעד ,"השמל הלפּת} רודיס רעד (3

 רעטיוועג רעד םיא טָאה טקורדעג סָאװ ,(שידיי טימ שיאער

 ןָא ,זןוומהיתכרב, םעד ןופ קורדרעּביא ןיא זיא עּבלעז סָאד 2

 !טַאז רעד ןופ רַאלּפמעזקע ןַא ,טרָא-קורד ןוא עטַאד א ןָא אליממ ,רעש ַא

 .עלרַאפ ןוא רעלדנעהכוּב ןסיװעג םעד ייּב--טציא ,(גיצּפייל) םעגרָאּפ גנול
 ,1580 גָארּפ ; ףיורעד ןּכירשעגנָא טָאה םעגרָאּפ .ןילרעּב ןיא ץרַאה .ּב רענ

 טרָאיקורד םעד ןגעװ ,םינ רע טגָאז ,ןעמונעג סָאד טָאה רע ןענַאװ ןופ

 ןגעוו ;גנוצוּפַאּב-ךוּב יד ןוא תויתיא יד---ןמיס ַא : ןייז םיּכסמ ךָאנ ןעמ ןָאק

 הלדבה רעד רַאפ ויא רַאלּפמעוקע סםעסעגרָאּפ ןיא ,טינ--רָאי םעד

 .ריק ַא ןיא) ויםהרבא ןופ טָאג // רקסיוועג רעד ןַארַאפ (יתעושי לא הנה)

 מינ רעּבָא זיא'ס .טינ--רַאילּפמעזקע רעלעוַאּב םעד ןיא ,(עיצקַאדער רעצ

 ןקורדרעּכיא טינ רעגערשנקַאּפ רעזנוא לָאז םורַא רָאי 20 ןיא זַא ,ךעלנעמ

 ,(רעמלע תמאּב זיא עּבַאנסיוא רעגָארּפ ענעי ּביױא) יזםהרבא ןופ טָאנ; םער

 .רער הכאלמ ענעגייא ןַא רָאג רשפא ,הניחּת ַא טקַאהעגניירַא טָאה רע תעּב

 דוד השעמ , קינָארכ עשירַאדנעגעל-שירָאטמיה ַא יװ לכיב ַאזַא ןיא ,וצ

 גןעמָאנ םער טימ ,לטעלמ רעדנוזַאּב ַא ףיוא ,לכיּב ףוס םוצ) יזםרּפ ימיב
 ,(ילבוקמ רהעז ויא איז 'נוא גאט הלא ןמ טנאז הניחּת איד

 רַאפ ץרַאה 'ה םעד ןעקנַאד ֹוצ שייהנגעלעג יד םיוא ָאד ץוג ךיא

 ןיא ןטערַא וצ שוָאלעגצ ךיס טָאה רע יװַא יװ ,טייקכעלטניירפ רעד
 .קעטָאילגיּפ ןייז
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 ,םהרבא ןּב השמ רעגעלרַאּפ ןוא רעקורד רעשידיי רעד ,רנ
 ןופ גנוצעזרעּביא עשידיי יד) ליײטמוצ םיא טָאה טצעזעג ןוא
 ןיא טָאה--,1 הלע עלעריימ קירָאינײנ ןייז (ןענעװַאד םעד
 ןוא לַאזױק--"ןעװ, טָאה ןענעװַאד סָאד : ןסַאּפ ענױזַא ךיז
 וצ ןרעהעג תובא יקרּפ , יד ,ויטַארַאּפמָאק םעד ךָאנ ײןעד,
 ,לקיצ-"ןעװ, םוצ -- םיליהּת רעד ;לקיצ-"ןעד םעד
 = תובא יקרּפ יד טימ ןענעװַאד סָאד זַא ,ןגָאז ךיו טעב'ס
 ײב םיִליהְת רעד ,רודיס סרקי רֹּב ףסוי ןופ ןעמונעג ןענ

 ץוחַא) רודיס רעכעלט:גייא רעד !סָאד זיא ײזַא .יולה והילא
 םיייניש עניילק ץוח) קורדרעביא .-עײנעג ַא זיא (םיליהּת םעד
 ,רודיס ס"קי רב ףסוי ןופ (םוילַאקָאיו ןיא .,ןגיילסיוא ןיא

 יד .2 1599 ַאיטנַאמ ןיא ןעוװעג טקירדעגרעביא ויא סָאװ

 1599 עּכַא:םייא רעד ןיא .זָאירוק ַא יצ ָאד טגנערּב טייקיונענ
 םוק:ו, ץַאו םעד ןיא "םימחרה בא, ןקידתּבש ןיא ןענייז
 ונימיּב, טימ :יױװַא) "ךופשה וידבע םד תמקנ וניניעל ונימיב
 -- ,(םירודיס עטלַא יד ןיא ןענַאטשעג סָאד זיא ,"וניניעל
 י"ךיּפשה וידבע םד תמקנ םיקנו , :רעטרעװ יד שוָאלעגכרוד
 ונימיב , : רעטרעוו יד רָאנ ץַאז ןצנַאנ םעד ןופ ןענייז ןבילּבענ

 יעלרַאפ ןייז ןיא רעדניק ענייז ,רעקורד םעד רג םעד ןעעװ 1

 :עו טעברַא רעשירענ
 זח זוס06601װ21: +/!טפ 46ז 1161ז021 תסתסס1950מחפ;

 ק. 175--188.

 הלע ןירעצעז רעד ןופ רעטרעװ עקידנריר יד ןעגנערב ָאד ךימָאל

 (ס רעק טַאלב)
 הלע .דנאה רניימ םימ שצעויג ךיא באה תויתוא ישטייט איד ,

 ןשיװצ .ןיינ זא רעמ םינ ןייז ראי יניימ ;רנאלוה זיוא השמ ר""רהכ תב
 תועמ ןייא ריא ןעװ םורד :ןיילא הדיחי תב ןייא ךיא ןיב רדניק םקעז

 ."רגיק ןייא מצעזיג טרעיינ שאה שע שד טקנעדעג אוז ,טניפיג

 םעטעגרָאּפ ןופ ,ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,רַאלּפמעזקע םעד ןיא 2
 .טרָא:קורד סָאד ןיא רָאי סָאד ָאטינ זיא אליממ ,רעש רעד טלעפ ,;נילמַאַז

 ַאק) רעריינשנייטש ייּב .1502 ַאיטנַאמ :טלעטשעג ףיורעד טָאה סענרָאּפ

 יא עכַאגסייא ענעי וַא ןעועג רע טָאה (2086 'םינ ,'לדָאב גָאלַאט

 וילפ) רוחיה:ריש םעד טָאה רַאלּפמעוקע םעסענרָאּפ ,דוחיה-ריש ַא ןָא
 .םעוקע ןַארַאפ :ענייז'ס זַא ,טגָאז |א רע םריזימעלָאּפ ,(שיאערּבעה ףייא

 ךיז טָאה םענרָאּפ ,ךיוא דוחיה-ריׂש םעד םימ 1502 ַאיטנַאמ ןופ ןרַאלּפ

 ,ףוס םוצ רָאנ םחע טַאלּב ,רַאיּפמעזקע ןייז ןיא זַא ,ןעזענםורַא טינ רעּבָא
 יב הלימּת יד םדנעליב זיא איה{ : ךעלתויתוא עקניניילק םיט ןַארַאּפ זיא

 ןײלק רעד וצ גיצמניופ 'נוא ןיונ 'נוא םרדנוה איירד ראי םיא שדח שאר
 .{1599} ײלָאצ

 .םיוא ןַא ןָא םזייװ 58 'ז ,יתיזנכשא תידוהי תפש , ,ןַאמלוש .א
 םעסעגרָאּפ טימ יז טמיטש גניּבכײרשַאּכ רעצרוק רעד םיול ;1509 עּכַאנ

 ,עיצענעו :םרָא-קירד סָאד ןָא מיג ןַאמלוש רעּבָא ,רַאלּפמעוקע

 ,עבלטויר רעּבָא ןענייז רַאלּפמעזקע םעסענרָאּפ ןיא תויתיא יד
 ,עיטנַאמ : ךיא לעטש רעבירעד ,15090 ןופ ייסינה:ם,, רעיטנַאמ ןיא סָאװ

 ןַײז םָאװ ,(םיוט ןכָאנ ןייש) קילנמוא םעד טַאהעג טָאה ןַאמלוש וַא ,טרפב

 !בייבט .ח .י יװ ,טניירפ-שידיי ןוא ירענעק,, ַאוַא טזָאלעגסױרַא טָאה ךיב
 ןיא ,ךייא שידיי םימ רעדָא ,שידיי ףייא םירפס םגַאקַאב ללכּב ןענייז יצ

 {ןדָאי ענעי עיצענעו

 128 ןעד = ןעוו - ףיטש :נ

 =רוונעצ תמחמ ,ךיו טייטשרַאפ ,סָאד זיא ןָאמענ ,"וניניעל
 } ןויולּב ןענייז רעטרעוו עטוָאלעגסױרַא יד טָאטשנָא } תושיגנ
 טסקעט ןשידיי ןיא .טניימ'מ סָאװ ,טסואוועג ןיוש ןּבַאה ןדיי

 רָאנ ,טוָאלענכרוד ךיוא רעטרעװ ."עבעלרעפענ, יד ןענייז
 =בא ןיא ןענייו "השמל הלפּת רודיס ןיא .ןזױלּב ןָא ןיוש
 =רעפענ יד טוָאלעגכרוד ְךיִוא ,טסקעט ןש'דיי ןיא ,םימחרה

 ײז ןענַײז טסקעט ןשיאערּבעה ןיא שטָאכ ,רעטרעװ עכעל
 טריּפָאק שינַא-עמ טָאהימ :סָאײרַאפ ,רָאלק זיא'ס  .ןַארַאפ
 ןַא ןופ רעדָא ,1509 עבַא;םױא רעד ןופ טסקעט ןשירי םעד
 | ,רעכעלנע

 ,םיליהּת ןופ םיקוסּפ יד יװ תויה :זָאירוק רעטייווצ ַא
 =יײו ,אפונ םיליהּת רעד ןוא ,ןענעװַאד ןיא רָאּפ ןעמוק םָאװ

 ענעדיײשרַאפ ןופ "השמל הלפּת, רודיס ןיא ןעמונענ ןענ
 =יא ןדײשרַאפ רעטרע ענעדײשרַאּפ ןיא יז ןענייז--- ,םירוקָמ
 םיליהּת) חונממ קוחמ ינע לצמ , :רעגייטש ַא ,טצעועגרעּב

 טצעועגרעּביא זיא (10 ,היל

 ; "יח לּכ תמשנ, ןיא ,ןע:עװַאד ןיא (א
 רקרעטש ןזוא אד רד ןעד ןופ ןמרא ןעד טמרישיב רע;

 ,ירע ןער רעמ

 ;רודיס םוצ עגַאליײּב ,אפוג םיליהּת ןיא (ב
 ויקרעטש םנייא ןופ ןמרא ןייא טמרישיב אד רעד,

 .ײרע ןעוו ןימ
 --ב ,רודיס סרקי רֹּב ףסוי ןיא ױזַא טייטש א לייוו

 ,םיליהּת סיולה והילא ןיא

 יא

 "ןעד, ןוא "ןעװ, ןגעו טגָאזעג ויא ָאד סָאװ ,סָאד

 סָאר--טרעדנוהרָאי עט16 ,עט18 םָאר ןטפירש עשידיי ןיא

 ,עטסקידנרעק סָאד ויא סָאד :ןעמינעג שיטַאמעכס זיא

 יה רַאּב רעטרעוװדניּב םעטסיס רעד ןיא עטסקיטכיוו םסָאד

 "ןעװ, טימ לעלַארַאּפ .ןטײטַאּב םעּפורג ייווצ ענעּבירשַאּב

 ערערנַא ,גָאװ רענעדײשרַאּפ ןיא ,רימ ןפערט "ןעד, ןוא

 ;ךיוא רעטרעוודניּב

 :(לַאויײק) עּפורג רעטשרע רעד רַאפ (א
 ,"לײװ יד, ,"םורָאװא ,"םורָאװ ןעד, ,"םירָאװ ןעוו,

 ,"לײװ , ,ילײוװרעד ,

 ויטַארַאֿפמַאק ןכָאנ) עּפורג רעטיײװצ רעד רַאפ (3

 ;(ווײזַאא

 ,ײטראיונ ןעד, ,ײטראיונ ןעוו, ,ײזַא, ,ןרערעוו} ײרדיוו,

 ,ײרדנוז, ,ײטרונ , ,ייטראיונ ,

 -ערעי ןָא ,םעיצַאניּבמָאק עזיול ךיוא ךיז ןפערטיס

 ,רעדנוזַאּב ןרער וצ יאדּכ ויא םעד ןגעוו ,טרָאוװדניב

 ,1924 יי 0 :
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 ,עדנענעל-םומרַא רעד ןופ המונ:עזָארּפ רעשטייד:שידיי רעטנַאקַאב-טינ א

 ןיהל* 1 (ןָאדנַאל) יודנַאל .ל ר"ֵד ןופ

 ײּב יװ טשנַאקַאּב רעקינייװ טינ ןדי יב ןעװעג .זיא ,עשיֿפע? יד
 -שידײ םוש ןייק טשינ ןגָאמרַאפ רימ  םגה .רעקלעפ/ עדעדנַאי
 יװ דעטלע ןענייז םָאװ ,ןימ םעד ןופ ןלָאמקנעד .עשירַארעטיל
 רָאג ןיוש קפס-םוש:ילב תֹובָא ערעזנוא- ןּבָאה' ,ה"ג 13 | ןוֿפ
 ןופ דוטַארעשיל רעקידנליײצרעד רעד טימ ךיז ןעמונרַאֿפ! ירפ
 סכַאּבנעשע ןָאפ םַארפלָאװ ץיוחַא םירָאװ ..רעקלעפ 'ערעדנַא
 עכעלטע רַאפ ןעקנַאד וצ טָאה רע עכלעװ טױל ,רעטרעוו
 ןרעה ,1 ןטנרעלעג :ןשידיי ַא עדנעגעל-לַארג רעד ןופ/ ןשנעמָאמ
 ןּנָאה טײצ ןייז ןופ ןדיי יד זַא ,דיסחה הרוהי  ןופ/ ןיוש' רימ
 םירָאװ . ,ךַארּפש-סקלָאֿפ רעד ןיא ןענַאמָאר  טנעיילעג םיוועג
 עשיאערּבעה ןדניּבוצניא רעדָא ןליהוצנייא/ יז טרעװרַאּפ רע
 ענױזַא ןּבירשעג ןענייז םיא ףױא סָאװ ,טעמרַאּפ טימ םירֿפס
 .? ןענַאמָאה

 עקיזָאד יד טלציָאװעגניײא ןריי ייּב ןעועג זיא'ס  ףישי יװ
 טנעילעג 'יז טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ ןעגנורדעג זיא רוטַארעטיל
 ןיא ןוא לוש ןיא ןײרַא ךיוא זיא יז רָאנ ,טַאװירּפ 'טשינ
 ןשידומלּת ַא טימ םיריש עשיאערּבעה  ןעמ טגניז ָאד .שרדמ-תיּב
 ?"ןָאמ טסנרע גָאצרעה , ןיא (ןאמכ אתכלה ּב"צ) טלַאהניא
 165 תוװספ 860 ןופ ןונינ םעד תֹוליִפּה יד ייּב ןטרָאד ןוא
 .* יד גז8500ח/

 ךעלטירטוצ ןעוװעג תליחּת זיא רושַארעטיל עקיזָאד יד
 =עג זיא יז תמחמ ,ןכַאלק ערעטעדליבעג : יד רַאֿפ טשינרעמ
 רעדָא לַאניגירָא ןופ .ךַארּפש רעד ןיא רעדָא .טײרּפשרַאֿפ .ןעוו
 ךיוא ןעמ טָאה רלַאּב רעּבָא .ןעגנוצעזרעביא עשיאערּבעה ןיא
 רַאפ טרפּב ,עטעדליּבעג רעקיניײװ יד רַאפ ןגרָאז : ןּכיוהעגנָא
 ענעדיײשרַאפ יד ןּבירשעגרעּביא טָאה ןעמ ;רעדניק ןוא רעּביײװ
 ,תויתוא עשידי טימ רוטַארעטיל רעשטייד רעד ןופ ןלָאמקנעד
 ןכַארּפש עדמערפ ןופ ןעמונעג ןעװעג ןענייז סָאװ יר ןוא
 .תויתוא עשידי טימ שטייד ףיױא טצעזעגרעּביא ןעמ טָאה
 והילא טשינ זַא ,גלָאפרע ַאזַא טַאהעג ןּבָאה קרעװ עקיזָאד יד
 טשינ ,שידי ףױא גנוצעזרעּביא =םיליהּת ןייז טימ רוחּכ
 ןרַאּפשוצסױרַא ךוּב-השעמ ןופ רנחמ ןופ ןווורּפ יד
 ,"ןרעּב ןופ ךירטיד, רעכיּב עכעלטלעװ יד ןטעּברַא ערעײז ךרוד

 םרעדנוזַאּב ,רעטלעלטימ ןופ דוטַאהעשיל .עכעלטלעו" ודי

 גוייא 23 ,453 ןא 22ז2/02| 1
 :142 ,1538 עינָאלָאּכ ,םידיסה רפס 2

 השענכו .ץנמוייר םהב םיבותכה םיפלקּב ורפס תא הסכי לא ןכוזי

 ירנה יאבה ירבד לש םיזעל וב בותכ היהו רועב ולׂש שמוח הסיכש דחאּב
 ,יוריסחו וערקו קידצ אבו תומואה יכלמ

 3 1{. 166660916/ח, 16019006 טח8 ן00.-46װ15006 111646ז

 (}וטסופסהז116 2. 70. 60601151296 465 /2ז. 157. 1311665061ז1167),
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 חילצמ ןּכָאה ?"קיולג ןניוש .רעד ,ןוא- "טנַארּכעדליה רעטפיימ,
 .ןעוועג

 ןעמ .ןכוז גנַאל טפרַאדַאּב טשינ ןעמ טָאה ןפָאטש יד
 -וצ יז ןוא ןענַאמָאר עטפרעלוּפָאּפ יד ןעמונעג טושּפ טָאה
 ןעמ טָאה אמונ ףָאמש ןיא ;שובל ןשיאערּבעה: ַא ןּבעגעג
 .טשינרָאנ יװ טעמּכ לָאמַא ןוא שרעדנעעג טשינרָאג .לָאמַא
 -יפעג רעקלעפ עשינַאמרעג ןוא עשינַאמָאר יד ייּב יװ ױזַא
 .טרָא ןטשרע ןפיוא ןענַאמָאר עשירעטיר יד ָאד ךיוא- רימ ןענ
 -ָאר-רעטיר ייוװצ טכַארּבעגנײרַא רוחּב והילא לשמל טָאה ױזַא
 סָאװ "ךונ:אכּב, עטנַאקַאּב טוג סָאד :עילַאמיא ןופ .ןענַאמ
 זיא סָאװ ,"ַאנעיװ ןוא סירַאּפ , ןוא ,שילגנע יא רוקמ .ןייז
 נוא טנָאמרעד עדייּב ןיא .; ןרָאװעג ןריולרַאּפ ןצנַאגניא טעמּכ
 ("ץעועג טכַא ןיא םייר,) עפָארטפ "עמיר-עװַאטָא, יד ךָאנ
 טשינ זיא ףָאטש ןייא ןייק רעּבָא .םַאטשּפָא ןשינעילַאטיא רעיײז
 ךָאנ .ןדלעה עניז ןוא םוטרַא גיניק יװ טּבילשּב ױזַא ןעװעג
 ןופ גנוצעזרעּביא עשיאערּבעה ַא רימ ןעניפעג ה"י 13 ןיא
 םואַאלק ןּבָאה 1391/6 ןרָאי יד ןיא ;?ןַאמָאר:טָאלעצנַאל ַא
 סנעיטערק ןופ ךשמה ַא ןפַאשַאּב ? ןילָאק פיליפ  ןוא עזיװ
 רעייז ןופ ןעגנוזײװנָא יד טול (6 6 זס6ט321) לַאװעצרעּפ
 :" (פזמֿפסה ת/מס) עניּפ ןָאסמַאס ןדי םעד רעצעורעּביא
 (ס0ז2 ט6װח;ג} ַאנעוּצַארָא ףפוי רָאטקָאד רעד טָאה 1391 ןוא
 לענָאעל רימלּת ןייז רַאפ ןענַאמָאר-טָאלעצנַאל יד טגרָאזַאּב

 .?ן1 לרַאק גיניק ןופ ןוז ַא ,ערַאװַאנ ןו
 סָאװ ,ןעגנוניישרע עקיצנייא ןעוועג רָאנ ןענייז סָאד רעּבָא

 -נָא ןַא ןעװעג םינּפַא זיא'פ .טַאהעֶג טינ טּפַאה ןייק .ןּבָאה
 -ָאֹּפ יד ןופ ןשינעגעגַאּב יד ןּבעלַאּב וצ ןוא ןריפוצנײרַא ביה
 דלַאּב םירָאװ .עדנעגעל-סוטרַא רעד ןופ ןדלעה עטסרעלוּפ
 םָאװ ןַאמליּפש רעשידיי ַא טָאה ,ה"י 12 ןיא ה"ד ,םעדכָאנ
 ןופ ףָאשש ַא ןבילקעגכיוא ןעקנַארפ-ןייר ןיא טּבעלעג טָאה
 שידײ ףיוא טצעזעגרעּביא םיא ןוא זיירק-פעדנעגעל ןקיזָאד םעד
 םָאד :ן לג ןייז טַאהעג טשינ טָאה סָאװ גלָאפרע ןַא טימ
 ןרעװ'ס ןכלעװ ןיא ,ףוה-כוטרַא רעטנַאקַאּב-טוג רעד זיא
 ,"שימ ןקידכעלײק,/ םעסוטרַא ןופ ןדלעה ייװצ יד ןעגנוזַאּב
 זָאד רעד .ןייּכַאג ןוא (טליװדיװ ךיז רע טפור ָאד) סיָאלַאגיװ

 .השעמ םוצ ןיא 1545 עיצענעװ ,םיליהּת וצ תומדקה יד ילגפ 5
 ,1602 לעוַאּב ,ךוּב
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 ילגפ .225 ,1885 2וװ 1. 8. 10159605012/4 065 ןטססת!טחופ
 רעליש ,ם .װ"א 007 ,6טז 100615600096ת רעדיינשניימש

 ,(1909) 11; אזסהוע 18ז ת60616 ֿפקז. ט. 124. ןיא (500016ז)

 .204--212 ,(1909) אא 1?סוש-{.סז6 ןיא רעטסַאג .מ ,03--1

 1 (|ןגטפ 30156, ?תוווקק 66011.

 8 1620 8000ז020/װ, 2721121,5118599טז9, 1888 ק. אא-

 9 ה. 164עפ6ז1חק 606506010016  6. ןטססת ֹות פ2206ת

 ט. 1011082/, 1.6/ק212 18507) }} 89.

 (פ) ךוב-ייודנַאל
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 ןֹופ ןעמונעג טקעריד ,שסואוװַאּכ יװ ,זיא סָאװ ,ןַאטָאר רעקיז
 =נעפַארג ןָאפ טנריװ רעטכיד ןששיידכיוהלטימ ןופ עמעָאּפ רעד
 עכלעוו ,!"עדַאר םעד טימ רעטיר רעד רעדָא סיָאלַאגיױװ ,גרעּב
 ױזַא ןרָאװעג זיא ,1910--1904 םרַא ןרָאװעג ןּבירשעגנָא זיא
 ןעמונעג זיא סָאװ ,ןַאמָאר רערעדנַא םוש ןייק יװ ,רעלוּפָאּפ
 יד טשינ ןענעכער רימ ּביױא .רוטַארעטיל רעשטייד רעד .ןופ
 5 ליע ןופ עגַאלפױא עטייוצ ענעפורעגױזַא
 א .ןעשפיו ד-שידיי רעד :גנורהעלעב, ןיא (1718 טרופקנַארפ)
 רעצרוק רָאג ַא ןיא ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה ,?"טרַאּבײרש .דנוא-
 ריפ יװ רעקינייװ טשינ (1699--1679) רָאי קיצנַאװצ ןופ טײצ
 ליפ ױזַא ךָאנ תוחּפה-לכל ןוא ןַאמָאר םעד ןופ םעּבַאגסױא
 ךָאנ ןַאמָאד רעשידיי רעונוא טָאה םעד ץֹוחַא .ה"י 18 ןיא
 ןעמ טָאה ה"י 18 ןיא :דונּכ םענעטלעז ַא וצ ןעוועג הכוז
 -רעדניק ַא סלַא טעּברַאַאּב ןוא שטייד ףיוא ןּכירשעגרעּביא םיא
 עסזח 800006 !אז!ט5 טמס8 טסח : ןעמָאנ ןרעטנוא עלהשעמ

 8סזװ 00/645ס00חסת 2006 רעוסםט601. !-ֹומ ,אתוזחסתזמגזסהסת

 } ייווא העלפט (תצמײלע

 ןַײמ ןיימ טשינ ןצנַאגניא ןוא טרָא סָאד טשינ זיא'ס
 "ףיוה-סוטר א, ןופ םירוקמ יד ןכוז ןיא ָאד ךיז ןזָאלוצנײרַא
 .רַאפ רעייז רעדָא םיא וצ שינעשלעהרַאּפ רעיײז ןיא  רעדָא
 -ַאֹּב ןוש בָאה ךיא לייװ טרפּכ -- ךיז ןשיװצ שינעטלעה
 -נָא ןסיוא ךיא ןיּב ָאד .? תוכיראּכ ןגַארפ עלַא יד טלדנַאה
 זיולּב טנעקַאּב טנײה זיּב זיא םָאװ ,תואיצמה-רקי ףיוא ןזייוווצ
 -סוטרַא ענײמ ןיא (אקק=חפזא 11) עיצּפירקסנַארט ןיימ ןופ
 עשידי טימ גנוטעּברַאַאּב-עזָארּפ ַא יא סָאד . םערנעגעל
 רָאסעפָארּפ ןופ קורד רעד ןיא סױרַא זיא עכלעװ .,תויתוא
 ,רעדײנשנייטש טשינ ; רעדָא-טרופקנַארפ ןיא הנמלַא סָאלירג
 .טסואועג ריא ןגעװ ןּכָאה בקעיןּב טשינ ןוא טסריפ טשינ
 עיראטסיה לטיט םעד טגָארט סָאװ ,עּבַאנסיוא עקיזָאד יד
 ןאפ טלעדנאה ,גנולהעצרע עשילאואמ רעדא
 ןעננויםענײא ןעטײהנעּבעגעּב ערהַאּב-רעדנואװ
 -/ז-רַאפ עכילטעג יד סיוראװ ,ןײּבַאג רעטטיר
 יװ רעמ ןיא קידרעװקרעמ זיא ?טרעװ טנאקרע גנוה
 ןשידי ןייק טימ ןָאט וצ טשינ ָאד רימ ןּבָאה לּכ-םדוק .טרּפ ןייא

 1 רֵשֹוזמֹו טסמ (0ז2/סתססז2, +301221019:.

 2 ש0ג9סת960, 86/סװז429 6066 4 56196068

 866- טמס0 560ז6192

 אזוהטזוגח 1626809  סז 106 1160660-606זװ2ה 3
 גיצּפיל ,אמעזמס4 שסזפוסמ 0/ {װ6 1686005 0/ 2100 ,אזוהטז

 .ייםטדנעגעל-סופרַאק סלַא טרימיצ רעטייוו .(21 םפעה ,1610םוג) 2

 םלָאוענ טָאה קורד ןייז ןיא סָאװ ,(60ז110) ָאלירג רָאסעּפָארּפ 4

 ,1767--1740 ןרָאי יד ןיא טקורדעג מָאה ,רהוז ןופ עּבַאנסיוא ןַא ןײגסױרַא

 18015006 ,עירעּפָאלקיצנע םרעּבורג-שרע 'לגפ .הנםלַא ןייז ןיוש םעדכַאג

 .89 יז ,דץקס2זגקו6

 ןיא ךיז םניפעג ,רעטעלּב 0 ןופ טײפמשַאּב סָאװ ,לכיּב סָאה 5
 ןייס םיוא ָאד קירד ךיא ןכלעװ ,רעמסַאג .ם רייד דניירפ ןיימ ןופ ץיזַאּב

 ךיא ּבָאה אפונ טסקעט םעד .םייקכעלדניירפ ןייז רַאפ קנַאד ןטסקיצרַאה

 ,ווייא 136 'ו ,םערנעגעליםומרַא עניימ ןיא עיצּפירקסנַארט ַא ןיא םקורדעגּפָא

 א ןיא טשינ ןּבירשעגנָא זיא הי

 138 עדנעגעל-סוטרַא רעד ןֹופ חפונ

 | ,רעקשכיר ךָאנ ,רעדָא ןשטייד-שידי ַא טימ רָאנ . ,טסקעט
 ריט ןעניפעג ךוּכ רעזנוא ןיא ה"ד ,"ןשטייד-שיאעדּבעה. ַא
 ןעניפעג יױזַא .תיִב-ףלַא םעד ץיחַא ,שידײ םוש ןייק טשינ
 ,רעכעלנייוװעג רעד טָאטשנָא "דנוא , בור םָאד לשמל ָאד רימ
 סע .,"'נוא,, םרָאפ רענג נעּבילּכרַאפ טנייה ויּב ןוא רעשלַא רָאג
 -ערט. רעגייטש ןשטידכיוה ןפיוא רָאנ "ןרערט, טשינ טייטש
 ןטָאטשנָא ':רע. ָאד ויא סקיםערּפ רעלַאּכרעװ רעד ."ןענ
 ,וַא, טָאטשנָא ָאזלַא ,םלַא, ,"?רעד, ןטצונַאּב ךעלסילשסיוא
 -ַאכ ןענייז םָאװ ,רעטרעװ עקיזָאד יד יװ ױזַא טקנוּפ ."ױזַא
 ןרָאװעג ןדנואוושדַאפ ןצנַאגניא ןענייז ,שידיי רַאפ שיטסירעטקַאר
 -רָאֹפ ןוא ןקורדֿפױא ,רעטרעװ עשידיי ערעדנַא 0 ךיוא
 ןיא טינ ךיז טפערט טרָאװ שיאערּבעה ןייא ןייק וליפַא ןוא .ןעכ
 סָאװ ,ןהישמ ןקיש לָאז טָאג זַא ,גנַאלרַאפ רעד וליפַא .טסקעמ
 ןַארַאפ טשינ ָאד זיא ,םירפס עשידיי יד ןיא רעּביא ררסּכ ךיז טרזח
 סָאנסױא ןטימ ןושל עצנַאג סָאד . 4 םוצ טינ ןוא ּבײהנָא םייּב טינ
 -ןייר זיא טַאלּב-רעש ןפיוא ןצַאז עשיאערּבעה יירד יד ןופ
 ;שירַײ ןעמָאנ רעד טשינ םיא טמוק רעּבירעד ןוא ,שטייד
 טקַאפ םעד ץיוחַא ,ךוּב ןצנַאג םעניא שידיי טשינרָאג זיא'פ
 רּנהמ רעד וליפַא .רענעייל עשידיי רַאּפ טמיטשַאּכ זיא'ס סָאװ
 ןייז טשינ גנונימ ןיימ טול ןעק עּכַאגסיױא רעקיזָאד רעד ןופ
 .ריי ןייק ןזעװעג

 רָאנ םרָאּפ רעד ןיא ךיוא חפונ רעזנוא זיא ןושל ןיא יװ
 ."ףיוה-סוטרַא, ןופ תואחסונ ערעדנַא ?עלַא ןופ ןדיישרַאפ

 טשינ ,םעפָארטס-עמיר-עוװַאטָא
 ןיא  ןּכַאגסױא לייט  יװ טשינ .ךיוא .ןוא ךעלרָאּפ-סַארג .ןיא
 םכסהנ ;עמירעװַאטָא טימ ךעלרָאּפ-סַארג ןופ שימעג ַא
 ןזיב ּבַײהנָא ןופ רע זיא לּפַאטש-רושלוק ןקידרעטעּפש .ןשימ
 -רַאפ ןצנַאגניא ךיוא זיא םעד ץוח .עזָארּפ ןיא ןּבירשעג ףוכ
 -ליּפש יי ןופ .טײקרעדנוזַאּב רעדיװטעי ןרָאװעג .ןדנואוש
 ןיא "ז ןעניפעג רימ יװ ,"ףױה:סוטרַא, ןופ רּבחמ סלַא ןַאמ
 =עג ןעמ טלָאװ רעּבירעד .* ןדי-בתּכ ןוא םעּבַאנסױא ערעדנַא
 חפונ רעזניא ןופ רוסי סלַא ןטכַארטַאּב וצ ןייז הטונ טנעק
 םידָאװ ,"סיָאלַאניװ, ןשטיידכיוהלטימ ןופ .עּבַאגױא:עזָארּפ .ַא
 עכלעזַא עכעלטע ןעװעג ךָאד ןעניז ה"י 18 ןופ ףוס ןטניז
 טזײװ ,ןטסקעט עדייּב יד טכיילגרַאפ ןעמ ןעװ רעּבָא .סעּבַאגכוא
 - -רַאפס .עשלַאפ ַא ויא הרעשה עקיזָאד יד זַא ,םױרַא ךיז
 עיטַאנענ טימ ןענעגונַאּב טשינ ָאד ךיז ןענעק רימ זַא ,ךיז טייטש
 -עג קרַאטש זיא ץּבַאגסױא רעזנוא יװ ױזַא םירָאװ ; ןזײװַאּב
 -רעּכיא ענױזַא יב ךעלנייװעג ךיז טֿפערט סָאד יװ ,טצריק
 -ַאֹב םענופ ןטנעמָאמ לייט ןענייז ,עזָארּפ ןיא ןעגנוטעּברַא
 .ןרָאװעג זָאל ענכרודַא ,זיא רענײטש רעד יװ ,קרעװ ןטצונ
 'ופ רוּפש יד ןויװ טשינ ךָאנ ונוא ןענעק ןויולּ עכלעזַא

 ךיילנרַאפ ַא ןכַאמ וצ טייהננעלעג ןייק טַאהענ טשינ ּבָאה ךיא + 6
 ר"ר ןופ ןעננוררעג זיא'ס יװ רעּבָא ,(אדרויפ) טריפ עּבַאגסױא רעד םיפ

 . יר םמימש (װ"א 117 ,ש11 ,2. { הססז. 8101.) לקימרַא סרעליש
 .(1715) רעפרָאדסרעמליװ רעד טימ עּבַאגסױא עקיזָאד

 .אאא|א 'ו ,םערנעגעל-םוטרַא עניימ םעד ןגעװ 'לגפ ?
 וויא 261:111 יז טרָאר י'לגפ 8
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 ףיוא טקוקעג טשינ ,ןעניפעג רימ ּבױא רָאנ .רוקמ ןטעונַאּב
 רעד ןיא ָאטשינ ןענייז עכלעװ ,ןװוטָאמ + ,גנוצריקרַאפ רעד
 יז ןענײז דעּנָא רַאפרעד ,'סיָאלַאניװ, ןופ : עּבַאגכיוא-ץזָארּפ
 -םומרַא, ןקיזָאד םעד רימ ןענעק ,ןַארַאפ ָאי "ףױה-םוטרַא, ןיא
 -ַאפ .רוקמ םעד סלַא ןטכַארטַאּב םיװעג רַאפ יװ טעמּכ "ףיוה
 עשילַארָאמ, רעזנוא יא סָאװ ,ןוויטָאמ ענױזַא עכעלטע ןַאר
 םָאװ ןוא עדייּב ןגָאמרַאפ "ףיוה?סוטרַא, רעד יא "גנולהעצרע
 ויא רעכלעו ,ףוכ םעד ץוחַא .סיָאלַאגיװ-עזָארּפ ןיא ןלעפ יז
 "ףיוה=כוטרַא, ןטימ םּכסהּב ,ןעז דלַאּב ןלעװ רימ יװ ,םינּפַא
 רימ ןרעה  ,םָאליַאגיװ ןופ .ןצנַאגניא ךיז טדישרעטנוא ןוא
 םומרַא גיניק ןופ ףיוה םייּב זַא ,(41 טַאלּכ) ּבײהנָא םייּב דלַאּב
 רעדײא ,ןײרַא ליומ ןיא זיא סע סָאװ ןעמענ וצ טרעװהַאפ זיא
 עדמערפ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא , גָאט ןקיּבלעז םעד טשינ ןענייז'פ
 ערעדנַא ךיוא ןליײצרעד תוליגר רענעגייא רעד ןגעװ ."טסעג
 טנַאירַאװ םעניילק ַא טימ שטָאכ ,ףױה-סוטרַא ןופ סעּבַאגכױא

 ןֹופ עיסרעו:עזָארּפ רעד ןיא םָאװ טייצ רעד ןיא ,(48--59 4
 ךיוא זיא ױזַא טקנוּפ .םעד ןופ רוּפש ןייק ָאטשינ זיא םיָאלַאגיװ
 -רעד יד 'פיָאלַאגיװ ןופ סעּכַאגסױוא-ץזָארּפ יד ןיא ָאטשינ
 ןיא ןעניּבַאג קעװַא טריפ סָאװ ,רעמיר ןדמערפ ןגעװ גנולייצ
 ןוא תורישע ןייז טימ ךיז רע טמירַאּב ןטרָאה ןוא דנַאל ןייז
 רעטייװ .ןַארַאפ ָאי יז זיא "ףוה:סוטרַא. ןיא רָאנ - ץיזַאּב
 =ערנע ךס ַא ףיוא טקוקעג טינ ,ןּבילּבעג ךעלרעּפנישַאּב ןענייז
 ,ןדלעה-טּפױה יד ןופ ןעמענ יד ,ןעגנוצריקרַאפ ןוא ןעגנור
 טשינ ןזײװַאּב ןעמענ עקיזָאד יד .לערָאל ןוא טליװדיװ ,ןײּכַאג
 ,רוקמ רעטקעריד רעד ןייז טשינ ןעק 'םיָאלַאגיװ, זַא ,,רָאנ
 -סוײרַא ןופ עּבַאגפיױא רעפָאװ ,ײז ןופ ךיוא ןעגנירד רימ טרעיינ
 טשינ גנולייצרעד:עזָארּפ רעזנוא ןופ רעּבעגסױרַא רעד ןעק ףיוה
 -רַאפ וצ ךעלנעמ טשינ ןעוועג טלָאװס רעּבָא .טצונעג ןּבָאה
 ןיא םעּבַאגסױא יד ןופ רעכלעװ טימ עגַארפ יד ןרעפטנע
 ןלַאפ ײז תמחמ ,טצונַאּב ָאי ךיז טָאה רע ךעלרָאּפ-סַארג
 יװ יװַא רעּבָא .ןושל ןוא טלַאהניא ןיא ףיונוצ יװ טעמכ
 ןוא ןיזיג -- ןייּבַאג טָאטשנָא ןּבָאה ןדי-בתּכ ענענַארַאפ יד
 נָא טָאה (169--1619 נָארּפ) עמיר-עוװַאטָא ןיא עּבַאגכױא יד
 :סיוא ײז רימ ןגעמ ,לער ןוא ןיװַאנ--לרָאל ןוא ןייּבַאג טָאטש
 אה וַא ,ןּבײלג ךיז טזָאלס .םירוקמ יד ןשיװצ ןופ ןסילש
 -רעמנעממַא, ןטנָאמרעד ןיא יװ ױזַא ,ןרָאװעג טצונעג זיא
 םלײזנעגַאװ ,רעירפ רָאי ירד טימ סױרַא זיא סָאװ ,1"ןע'כ

 .טסקעמ לא

 רעזנוא ןופ טלַאהניא םעד ןריזילַאנַא רעטציא קידנלעװ
 ןדָאט ,תואחסונ עטמַארגעג יד טימ ןכיילגרַאפ םיא ןוא טפקעמ
 =יּב יד סָאװ טימ ,עשיטסירעטקַארַאכ סָאד ןסעגרַאפ טשינ רימ
 יר ַא דעלטנגײא ןענייז תואחפונ ענעי :ךיז ןדיישרעטנוא עד
 רעזנוא ןעװ תעשּב ,ןייז עֶקַאְט םָאד ןליװ ןוא + ןַאמָאר-רעט
 סעיונעטעיּפ עסיורג עכלעזַא טשינרָאג טָאה עּבַאגסיוא-עזָארּפ
 -רע עשילַארָאמ, .ַא טשינרעמ ,טגָאז לּפעק םָאד יװ ,זיא ןוא
 ד -רעדנואו ןגעװ טשינרָאג .ָאד רימ ןרעה רעּבירעד ."גנולהעצ

 .35 'ו ,םעדנעגעל-םומרַא 'לגפ 1

 יד טלעטשעגפיונוצ ןענייז'ס עכלעװ ןופ .,ןשינעפערט עכעל
 םעסּוטרַא גיניק ןעגנוזַאּב ןרעוו'ס ואװ ,םעמעָאּפ עשירעטיר
 ןהעה רומ ; ןדלעה יד ןופ שאר רעד ,ןיײלַא רע ןוא ןדלעה
 ידֹּכּב דנַאל ןיא םורַא ןרעדנַאװ סָאװ ,סרעטיר ןגעװ טשינרָאג
 -הוואג ןקירעדינרעד ,ןעיורפ ןציש וצ ,ןשינעגעגַאּב ןכוז וצ
 חצנמ ,ףושיּכ רעיײז ןופ עטפושיכרַאפ ןעײרפַאּב  ,ןזיר עקיד
 ןענייז ָאד ;(ךעלעשטנעמניילק "ךעלגרעווצעג, ןוא זיר .ןייז
 .ןדלעה עשילַארָאמ ,ןוז רעד ןוא רעטָאפ רעד ,ןדלעה עדיײיּב
 ןקיצניא ןמימ געװ ןיא ךיז ןזָאל טליװדיװ ןוא ןיײּבַאג ,עדייּב
 ענַאּב ןדלעה יד ּבױא .ןרעטלע ערעײז ןעניפעגוצסיוא ןיימ
 ןוא ,ךעלטנייװעג ךיז ײז ןקידײטרַאפ ,םינלזג געװ ןפיוא ןענעג
 .ףליה ןייז רַאפ תוליפּת עגנַאל ןיא טָאג ײז ןעקנַאד םעדכָאנ
 ,ןטנעמָאמ יד קעװַא ןעמענ ןוא םעד ןגעװ ןעקנעדעג רימ בוא
 -העד ,ןַאמָאר ןשרעטיר ןרַאפ שיטסירעשקַארַאכ ןענייז סָאװ
 -םוּײרַא, םעד ךָאנ ךָאנ טײג גנולייצרעד רעזנוא זַא ,רימ ןעײג
 ןופ טלוּב ןזײװפױרַא ךיז טעװ סָאד .םיטִרּפ ןיא וליפַא "ףיוה
 םָאה ןגעקײנַא סניא ןלעטשקעװַא םייּב זילַאנַא ןקידנגלָאפ םעד
 :סעיסרעװ עדייּב ןופ טלַאהניא םעד ערעדנַא

 ףױה-סומרַא גנולהעצרע עשילַארָאמ
 ,ריפניירַא .ריפניירַא

 .ןרעטלע םנדלעה םעד .ןרעטלע םנדלעה םעד
 ןדמערפ ןטימ שינענעגַאב .} | ןדמערפ ןטימ שינעגעגַאנ

 .רעטיר ירעטיר

 יוטרא גיניק ןופ גנוּבײרשאב .2

 .41 ,ףיוה סעס

 *נואוו א .השקב סרעטיר סעד .ֹ

 .ה"א 2 } ,לטראג רעניישרעז

 .8 2 ,גנורעדָאפסיורא .0

 'אג ןוא רעטיר ןשיװצ ףמאק 4

 ,הלּפמ סנטײװצ םעד ןוא ןעניײּב

 .ס 9

 ;רעטיר ןטימ םייהא טרָאפ 'ג .6

 ,רעטיר רעד םיא טקעלּפטנַא ןטרָאד

 ןופ רעסייק ,./6 סקודַאק זיא רע זא

 סיורג ןַײז םיא טזײװ רע ,עניכ

 רצפ רָאפ םיא טגײל ןוא תורישע

 ,ןע יט רא ס רעטכָאט ןייז ּביײװ א

 ,ה"א ס 2

 ןיסעצנירּפ יד ןוא ןייבַאג 2

 .עניטרַאש

 *יענ 'נ ןרעװש טײללדײא יד

 סלא טײקנדנוּבעגוצ ןוא טפאשיירט

 ירטש טימ הנותח טָאה .ג .שרוי:ןָארט

 .ס 4--ק 3 ,הליפּת .ןעניט

 טימ ךיז טנגעזעג 'ג .ס

 ענייז ןעניפעגוצסיוא ידכב ,בײװ ןײז

 ןעניפענ טשינ ןעק רע רַאנ ,ןרעטלע

 .װ"א 25 ,געװ םעד

 -וטרא גיניק ןופ גנוביירשאּב .2
 2 כָפ ,8 0-ןפ ,8 4 ףיוה סעס

 *י גַא מ .השקב סרעטיר םעד .ס

 י29 ,2410--20 ,240 ,לטרַאג רעש

 --ג0,810  גנורעדָאפסורא .0

1 

 *אג ןוא רעטיר ןשיװצ ףמַאק .4

 ,הלַּפמ סנסייװצ םעד ןוא ןענײב

11- 211 ( 

 -יר ןסימ םִייְהַא טרָאפ 'ג 6

 םיא רעטער רעד טגיל ןטרָאד ;רעט

 ןַײז ןוא תורישע סיורג ןיז .רָאפ

 --6 ,214 .בײװ א ראפ רצטכ ט

611 

 עגנוי יד ןוא ןייבַאנ 2
 ,'ש-=) ןיגיניק

 *נוי רעד טימ הנותה טָאה 'ג .
 ןרעװש טײללדײא יד .ןיגיניק רעג

 טיײקדנובענוצ ןוא טפאשיירטעג םיא

 י29,21--39,11 ,שרוי-ןָארט סלא

 ,דוס ּב ּבײװ ןייז טזָאלרַאפ 'ג .ס

 -רא גיניק םוצ ןעמוק וצ ידכּב

 ןעניפעג טשינ ןעק רע רָאנ ,סוט
 26,25--30,21 ,געװ םעד

 ןופ הרוש ןוא םייז רעד ףיוא ןָא ןזייו ןלָאצ עטצונַאּב ָאד יד 2
 .םעדנענעל:סוטוַא עניימ
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 טרעװ ןשינעלגָאװ .ענייז ףיוא .ס

 ןיפ ןלַאפעגנָא רעטַײלַאּב ענייז טימ 'נ

 ןרעװ רעטיילאּב יד ;םינלזג עדנַאּכ א

 ךיי טעװעטַאר ןַײלַא רע ,טעגרהרעד
 .רָאּפיסגיניק א ךיוא טעװעטַאר ןוא

 *נַאגעגרעטנוא זיא ףיש רעייז סָאװ

 רָאפ םיא ןגייל עטעװעטַארעג יד :ןעג

 ,רעטכָאט עטסטלע רעיײז ּבַײװ ַא רַאּפ

 ,רעטבײװצב א קידנעײז ,רע רעּבַא

 ,װ"א 25 ,ןָא .טשינ סע טמענ

 .טליוודיוו
 |רָאי עגנוי ענייז .א

 .רעסומ ןייז ייּב 'ווזיוו

 ןעניפעגוצסיוא גנאלרַאֿפ רעד .כ
 .װ"א 26  ,רָאפּפָא .רעטָאפ םֶעֹד

 עדייּב יד ןענייז ןענַאד זיִּב

 טשינ , רעטייווצ רעד טיט ענייא

 יודנַאל .ל

 .טליווד וו
 :ןראי עננוי סעי ורא

 ,רעטומ ןי ייב 'ןודיוו

 --21,98 ,גנואיצרעד עשימַײה ןײז

144 
 עניפעגוצסיוא גנַאלרַאֿפ רעד .ס

 22,285--18,24 ,רָאפּפָא .רעטָאפ םעד

 םּכסהּב (תואחסונ) םעיזנעצער
 הא 6 ,טלַאהניא .ןיא .רָאנ

 ירגמ ,ןטקַאפ עקיצנייא ןופ ;נוּבײרשַאּב רעקידתוכיראּכ רעד ןיא

 :לשמל

 .גנולהעצרע -עשילַארָאמ
 םא סיּב םאק רעטיר רעזיד 1

 עדנוטש ןגינעק איד אוו ןטראג-סאלש

 רעוו .דנאמעי .עטְגָארּפ ,,ןעטירעג ןיִה

 ראו ןגינעק איד .יאייז עמאר עזיד

 ךיילג אז גנארּפש חע .טראווטנא איד

 |!) לאפ דנוא ּבארעה דרעפפ ןאפ

 05 איז .עסיפ |!| רוצ ןגינעק רעד

 ..ןעהעטש ףיוא םִיא

 ריה רטיר ענײז ןיא סד .2

 וצ ערדראפ סיורא ץַאלּפ ןזיד ףיוא

 !טכיג איז ןמאק דנוא ,טכעפ רענײא
 *פק עניו ןא עכאר ענײמ ךיא ליװ

 שיטרא גינעק בעד סעטסיאמ עכילגינ

 ,ןרה'פ סיוא

 רטיר ןוג שטלאו גינעק ועד .3
 סיוא דלעג סעלהיפ סימ ןייבאג

 רטיר ןעדמערפ כעד ןײלַא ,ןיזהעל

 -ןעטשגא טכינ עדלעג םעלא ראו

 עטגאז שדלעג ןייק ךיורב.ךיא :עיד

 טזיא ערהע ענײמ ,גינעק םוצ וע
 רעיא סלא םענעגנא רהעמ סײװ רימ

 .ךיײרג'נעק סעצנאג

 .ףױה-סוטרַא
 גרוּב איד ןגיק םאק רע .וו"א 7

 ילדיא איד / טראצ רטיר ילדיא רעד

 אד // .טראוויג אדלא רנייז טאה ןגיניק

 ךאז ןניצ רעד ןא ןגיניק איד רע

 רע / ןורק יכילגיניק ריא ןיא / ןאטש

 טיטש }/ אולא ךארפש 'נוא ךוה ףיר

 רעד /אד ןגיניק יטשגידעניג רילא ןימ

 ריש םִיא יטראווטנא רטשניימ ףוה

 / ריא רע טלאוו זאוו רטיר רלדיא אי

 רופ / סאר םענייז ןופ דלאב ליפ רע

 וצ ךיז טגַײנ רע / סופ וצ ןגיניק רעד

 איד // חדיב 'נוא ךילטנגוט ראג ריא

 ירדיװ ןיטש ףיוא ןיא סיה ןגיניק

 םזיד ףיוא איה .װו"'א 0

 "נא םעד ךָאנ ןנײא ךיא ליװ / ןאלפ

 רריא ךיא ליװ לא / ןאטשיב ןרעד

 | .ןטייר שיוריה לא איז טשייה / ןטייּב

 ראװ רפ / ריש טינ איז ןמוק 'נוא

 ליװ אז / רימ ןביולג ריא טלאז אז

 שיטח8א גיניק ןא גניר ךלװ ךיא

 טרדנוה רביא ךאנ ןמ שד /ןאגיב טנאל

 ,ןאה ןגאנ ֹוצ רימ ןופ לאז ראי

 טגָאז סוטרַא גיניק| ו"א 838
 / ןּבעל ןיא טזָאל | רעטיר ןדמערפ םוצ

 יגיניק בלאה ןײמ ךײא ליװ ךיא

 ףטיר ידמערפ רעד / ,ןבעג ךײר

 / רימ דנאל ןַײד לאז ואװ ךארפש

 =. היפ רנייד !א רעמ באה ךיא

 רנַאל ןײמ ןיא איצ רדיװ ...ךיא שד

 ,אירולג ףשורג כימ

 138 עדנעגעל-סוטרַא רעד ןופ חפונ רעטגַאקַאב-טינ ַא -

 ףױה-םוטרַא |  ,גנולהעצרע עשילַארָאמ
 ןונ איז אד .װ"א 41 ,4 עלײמ עבלאה ענייא דנוא ,3

 רנייא ףיוא רע סיל ץנעדיזער עזיד ןאפ

 עזיװ עדנעכיר להאװ 'נוא ענהעש

 ערהיא ןאפ ןיגיטש איו ןטלאה ליטע

 עדרעפפ איד ןעסיל 'נוא בא עדרעפפ

 ןײמ ןונ .ןעזארג גינהעװ ןייא טראז

 יאג רטיר וצ רע עטגאז ןהאז רּביִל

 דנאל סיד ריו טלעפג איװ ןײב

 ריה סכלעװ סאלש סאד אד 'נוא
 ןַײמ ןהעש רהעז -- טגיל סנוא ראפ

 סרעננעש ןײק סד עביולג ךיא ררעה

 --יהײז ןדנה הפ טלעװ רעד ףיוא

 עדמערפ רעד עטגאז ןהאז רביל ןיימ

 סעלליפ ךָאנ טסעדרעװ אוד רטיר

 ןהעז וצ עויוה םענײמ ןיא סרענעשס

 ,ןעמאקאב

 / ןראװ ןמוק גרוב רעד וצ טנהאנ

 יג ךוה רטיר ילדיא אײװצ איד

 יריא ןופ בא איז ןגיטש אד / ןראב |
 ןדלעה ינױק אײװצ איד / דרעפפ

 רדינ ךיז איז ןטצעז אד / .דרעװ

 ןטאור 'נוא / ןדײה עניױרג יד ןיא
 וצ רטיר טשרע רעד / ןדײב ילא אד

 ריא טנעק | ךארּפש ןײבאג רטיר
 אד ריא שד / ךאמיג ןיש זד טינ

 טנַאל ןיש 'נוא / טכעז ךײא רופ

 'נוא / טכער ןהעזיג טבאה ריא שד

 / ןַײז גאמ רבירד רעה רעד רעװ

 וזלא / ןַײמ 'רעה רביל ךיא ןײנ

 / ןאמ ןגנאפיג גיבלעז רעד ךארפש

 / ןאה ןהעזיג אינ ךיא טנאל רינעש

 ןיבאג רטיר וצ רע ךארפש אד

 ךיא / ןגאצ רופ טינ טלאז ריא

 טײהראװ יטכער איד ךײא ליװ

 יג אד ריא שד טנאל שד / ןגאז

 יכנעמ וצ רד 'נוא / טאה ןהעז

 אירפ ןײמ זיא זאד | טאטש ינוש
 ליװ טנל ליפ אז לאמ ריפ / ןגײא

 ,ןגײצ ךאנ ךיײא ךיא

 ירד וליּפַא רעדָא ייװצ ןעגנערּב טנקעעג טלָאװ }
 ןענייז םָאװ ,גנולײצרעד לייט םעד ןופ ןליּפשייב ליפ א ;ש

 גונעג ןענייז םע רָאנ 6 נעגרעּביא טרָאװ ייּב טרָאװ טעמּכ

 ןעמיטש תואחסונ עדייּב יד זַא ,ןזייוורעד וצ ידּכ ןרעטפומ רַאּפ יד

 רימ ,תמא ..גנולייצרעד 0 טשרע םעניא ךיז ןשיװצ יונעג

 ?ךַאפ טימ ךיז ןצענערגַאּב 0 רעבָא ,םיקוליח ךיוא ןעניפעג

 ,ןעגנוכײװשַאכ עשיפייה ןופ ןזָאלכרוד עקידנווינּב ןוא ןעגנוצריק
 זיא ללּכה-ןמ-אצוי ַא .ןרָאװעג טנָאמרעד ןּביױא ןיוש זיא'ס יװ
 1 ן ןיא | ן ׂו : נעװ רימ ןרעה ףױה:סוטרַא ןיא .קוליח רעקיטכיװ ןייא רָאנ
 ,ּבײװ ןיז ןזָאלרַאֿפ טָאה רע טניז ,טשינרָאג ןיוש ןענײּבַאג
 טרעװ רע ,סע טסייה ;םוטרַא גיניק םוצ ןעמוק וצ קידנעניימ

 ךיז טוײזַאּב ןוא גנוליײצרעד רעד ןופ .ןצנַאגניא .ןדנואוװשרַאפ
 .גנולהעצרע רעשילַארָאמ רעד ןיא םע זיא שרעדנַא .טשינ ןיוש
 שינעלגָאװ ןייז ףיוא םיא טײג'ס יװ ,רָאנ טשינ רימ ןרעה ָאד

 -לעה ןייז רָאנ (ס ,9 א ,157 ז ,ןּבױא ;װ"א 9 טאל עז
 טנָאמרעד טשינ ןצנַאגנניא טרעװ א ,גנוריפפיוא .עשיד

 ךשמה ןרַאפ ףָאטש םעד ןוא הּביס יד טיג ,ףױה-סוטרַא ןיא

 רעדיוװ ףוכ םוצ ךיז טרעטנעענרעד עכלעוו ,גנולייצרעד העדו

 עיסרעװ רעזנוא ןיא תמאּב טליּפש ןייּבַאג .ףיױה:םוטרַא צא

 רימ בוא .ןטליוװדיװ רַאפ עלָאר ע רעקיטכיוו ןיא ערעפערג ַא

 ,ו"זַאא ןדָאזיּפע ענעזָאלעג כרוד ָאד 15 א טשינ ןעמע

 :ַאוװ { לַײט ןטייווצ םענופ טלַאה ניא רעד זיא

 ףױה:םוטרַא | גנולהעצרע עשילַארָאמ
 ןופ גיניק א טײרפאּב טליװדיװ (ו"א 27)

 ךַאנ ,(85 -- 83 'ז) םערָאװנדניל א

 *מוא ןוא ןשינעגעגאב ענעדיישראפ

 דנאל םעד ןיא הע טמוק ןקילג

 = וירא
 יה טכא

 (וו"א 112)

 העיסנ ןייז ףיוא טחעװ טליװדיװ

 ןיא ,רעדױעמ סקעז ךרוז ןלצֿפעגנָא

 | *עג סלַא טָא ײז סקיש ןוא חצנמ יז
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 ךָאװ רעטשרע רעד ןיא ענעגנאפ

 עזיד . .עינידרעס ץנעדיוער רעד ןיא

 גינעק םעד סאק עטכישעג עמאזסלעז

 טקיש רע ,ןערהא וצ עינידרעס ןאפ

 ךיז סיל דלעה םעזיד ךאנ ךײלג אז

 'רע עטכישג עצנאג איד םיא ןאפ

 עטגארפ ךײלג וצ דנוא ,ןעלהעצ

 ןיהואו דנוא יהײז רע רעװ םהיא

 ןעװ ."טזיא סנעליװ-ןיא רע ןזײר וצ

 דלעה רעד זא ,סיױרַא ךיז טזײװ סע

 טָאה רעּכלעװ ,ןוז א סנײּבַאג זיא

 "יק םענופ ןּבעל סָאד טעװעטַארעג

 העיסנ רעײז ףיוא יורפ ןייז ןוא גינ

 טזָאל ,דנאלסור ןוא עדאנַאק ןשיװצ

 רעד .קעװַא טשינ ןיױש םיא רע

 תויה ,ןּביילּב לָאז רע ,םיא טעּב גינעק

 ןעמוק ןיהא ףראד סוטרא גיניק

 הנותח ידכב ,ןכָאװ ריפ ךשמב

 יכָאט רעטסטלע ןײז טימ ןּבָאה וצ

 רָאפ םיא טגײל קיטײצכײלג .רעט

 ּבײװ א רַאפ גיניק רערַאּבקנַאד רעד

 עכלעוו ,לערָאל רעטכָאט עטסגניי ןייז

 ,הכולמ עצנַאג ןײז ןענעשרי טעװ

 רָאנ רעּבָא ,םיּכסמ זיא טליװדיו

 רעירפ טעװ רע ּביױא ,לַאפ םעד ןיא

 ,זיא רעטָאפ ןײז ואװ ןרעװ ריואווענ

 ןַײז ןעמיקאּב ןענעק לָאז רע ידכּב

 "ירא גיניק .ָאזלַא סבײלב רע ,םּכסה

 רעד ,ןענַײּבאג סימ ןָא טמוק סוט

 םיא טלײצרעד עינידרעס ןופ גיניק

 סרֶעטָאפ ןייז טימ .שינעעשעג ןגעװ

 טימ הנותח סליװדיוו סָאה םּכסה

 רעד ,ןיסעצנירּפ רעטסגני רער

 סוטײַא גיניק ןוא ,לערָאל רענייש

 ףוסל .הּכלמיתּב רעטסטלע רעד טיט

 -ןָארט סלא טניירקענ טליװדיוװ טרעוו

 .עיניררע4 ןופ רעגלָאפ

 קלָא קלָא | היל-סקלָאפ ןוא גנַאועגסקלַאֿפ - ןהּכ .ל ײ

 רעכלעװ ,גיניק ןקיזָאד םעד ןופ
 םיא טגַײל ןוא ןלײה םיא טזָאל

 ןײז ראפ גנוניולאּב סלא ,רָאפ

 רעטכָאט ענַײש ןַײז ,טײקשירלעה

 ןײז רעטעּפש ןוא ּבײװ א  רַאפ

 םֹּכְסה סטליװדיװ ןָא .הכולמ עּבלַאה

 יראפ םוטעמוא רעדנַאנופ ןעמ טקיש

 ךיוא .הנותח רעד ףיוא ןעגנוטעב

 גנַאל ןופ ןיוש זיא סָאװ ,לערָאל

 רע ואװ טשינ טסײװ ןוא הלּכ ןייז
 "ימ ,ךיז טזײװַאּב ,ךיז טניפעג

 ןשיװצ ןטליװדיװ ןֿפערט וצ קידנענ

 ןײז ךיוא .טסעגײרעטיר ליפ יד

 .רעטָאפ ריא טימ ןיהַא טמוק רעטומ

 רָאנ ,ןעמעלַא ײז טנעקרעד טליװדיװ
 ,טײהנַאמ ןיז, ךרוד .טשינ םיא ײז

 -ןכײרטש עכעלרעטיר ןוא קרעטש
 .קרעמפיוא יד ךיז וצ וצ רע טיצ

 עלא ןופ גנורעדנואװַאּב ןוא טײקמאז

 יָאל ךיוא טמוק ףוסל ןוא ,טסעג

 סעד ןעז וצ ןירעטײלַאּב סלער

 םיִא טנעקרעד יז .ןתח ןטמירעג

 ןוא עסניראה ריא וצ טֿפױל ,ףֹּכיּת

 ,העידי עכעליײרפ יד ריא טננערּב

 ךיג ףיוא ךָאנ ןעמ טּבײלק ןַאד

 ַא רַאפ סוטרא גינעק םעד סיוא

 טליװדיװ יצ ,ןענעקסּפ לָאז רע ,ררוּב

 ןלערָאל טימ ןּבָאה הנותח ףרַאדַאב

 ןעו .עמאד רערעדנַא רעד טימ יצ

 ןגעװ השעמ יד טחעהרעד סוטרא

 .רעד ,םיא וצ רע סײג ,ןטליװדיװ

 ןענַײז ןרעטלע ענײז זַא ,םיא טלײצ

 רעסומ יו ןפור טסײה ,ןעמוקעג

 וַא ,םעד ןגעװ עידומ ריא זיא ןוא

 ןריואװעגנָא טָאה יז סָאװ ,ןוז ריא

 ךיז טגיפעג ,קירוצ רָאי ןצכעז סימ

 לָאז טליװדיװ וא ,טנקסּפ ןוא ,ָאד

 ,לערָאל רעניש רעד טימ ןבָאה הנותח

 -ענ לָאז רעטכָאט םגיניק סעי ןוא ׁו
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 יסיורג רעד בײװ א ראפ ןרעװ ןּבעג

 גינעק םעד ,ענַאקסָאט ןופ גָאצרעה
 טרעװ ױזַא ןוא ,ןוזנרעדורּב סעסוטרַא

 ,עקַאט סָאד

 ,םיקוליח ףיוא טקוקעג טינ ,ךיז טיצ סע יװ ,טעז ןעמ
 ?םוטרַא, ןופ םעדָאּפ םעד גנוליצרעד רעצנַאג רעזנוא ךרוד
 ."ףיוה

 ?יוא םוצ רימ ןעמוק ,דייר ערעזנוא ןרימויזער רימ בוא
 -ּפָאנ עקיטרַאנגיא ןַא ויא גנולהעצרע עשילַארָאמ יד זַא ,ריפ
 -םַארג ןיא ןּבירשעג זיא רעכלעו "ףױה:סוטרַא, םענופ גנוכַאמ
 עטנַאסערעטניא עכעלטע טגָאמרַאפ גנולהעצרע יד .ךעלרָאּפ
 ,סָאד םדוק 'העהעג יז וצ .לַאניגירָא םעד ןופ םעיצַאירַאװ
 ןוז ןייז רעדייא ןעגנוזַאּב רעמ טרעװ ןייּבַאג רעטיר רעד סָאװ
 ןטשהע ןיא רלַאּב ןירַא ָאד ךיז טקור רַאּפרעד .טליװדיװ
 רע טײג םיטרּפ ערעדנַא ןיא סָאװ .,גנולייצרעד רֶעד ןופ לייט
 -טנגיא זיא סָאװ ,םנייז שינעפערט ַא ,לַאניגירָא םעד ךָאנ ךָאנ
 ,85--29 ,80) "ףיוה-םוטרַא, ןופ טנַאירַאװ ַא טשינרעמ ךעל
 טרעװס ואװ ,יטָאמ רעד ךױא זיא טנַארַאװ ַאזַא .(ופ
 -רעמ עטגיזַאּב יד וצ טלעטש טליוודיװ זַא ,טלייצרעד זנוא
 !לנפ) .עינידרעס ץנעדיזער רעד ןיא ענעגנַאּפעג סלַא רעד
 רעקיזָאה רעד ךרוד .(12 ,61-- 3,85 ,סעדנעגעל=םוטרַא עניימ
 רעזנוא ןופ רּכחמ רעד טָאה ףָאטש םענופ גנולדנַאהַאּב רעיירפ
 סָאד .סָאלַאגיװ ןופ ויטָאמ ַא קידנליװ-טינ טכַאמעגכָאנ עיסרעוו
 רָאפ "ףױה-סוטרַא, ןיא טמוק רעכלעװ ,רָאפּפָא סנייּבַאג זיא
 רע טננעועג "גנולהעצרע, רעזנוא ןיא ןעװ תעשּב ,הקיּתשּב
 רָאנ .סָאלַאגיװ ןיא יװ ױזַא טקנוּפ ּבײװ ןייז טימ רעירפ ךיז
 ןופ ףערטפיונוצ רעקיזָאד רעד ,ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא'ס יװ
 ;לַאּפוצ ַא יװ טשינרעמ זיא תואחסונ עדייּב יד ןיא וויטָאמ
 ןיא ַאד זַא ,םעד ןגעװ ןרעלק וצ סָאװ ָאטשינ רָאג זיא םע
 ו .רוקמ דעשטיידכיוהלטימ רעד ןרָאװע ג טצונעג

 -טיוא רעקיזָאד רעד ןופ זילַאנַא ןַא ןּבעגעג ָאד ןּכָאה רימ
 -ןצסױרַא ידּכ .עיסרעװ רעטנַאקַאּבמוא טעמּכ ןוא רעשילרעט
 .שינעסעגרַאפ ןופ יז ןסייר

 1925 ,24 ילוי

 ,דיל-םקלָאּפ ןוא גנַאזעג:םקלָאפ
 ."טייהיירפ ןוא טעּברַא, וצ ןעגנוקרעמַאּכ

 וו ןופ

 ,רעריל ןיפ ננולטַאו ַא .םייהיירפ ןש טעּכיא

 רעד ןופ םייצ רעד ןיא ןענַאטשמנע ןענעז םָאװ

 .רעוו .דנַאלסור ןשירַאצ ןיא זגנונעװַאּב.סמייהיירפ,

 ןופ םרעלקרעד ןוא טלמַאזעג םעירָאלעמ ןוא רעפ

 1921 ,עשרַאװ ,קעטָאילּכיּב-רָאלקלָאפ ,ןַאמהעל לאומש

 ז רימ גנונימ ַא רַאפ סָאװ
 ,"טייהיירפ ןוא טײּברַא,גנולמַאז רעד ןנעװ
 ה ןַאמהעל 'ה :ןּבעגוצ ןוומ ןעכ

 טעװ םנייא

 רעייז ןוא רעיײז ןָאטע

 ןגָארטסױרַא טינ רעטעּפש ןלָא
 ךווקא
 ןעכָא

 תייא א
 - וא ==

 .(קרָאייוינ) ןהּכ

 -ַאּב ונוא טָאה רע סָאװ ,ןיילַא טימרעד ןיוש .ךַאז עליואװ ַא
 עניױזַא ןופ לעיצעּפס ןוא עיצקעלָאק רעדעדנוזַאּב ַא טימ טגרָאז
 טײצ רעד ןיא ,קלָאפ ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז סָאװ ,רעדיל
 . טכַאמ סע .דנַאלפור ןשירַאצ ןיא גנוגעװַאּב-טייהיירפ רעד ןופ
 -סקלָאּפ רעד וצ טינ אקווד יז ןרעהעג בור סָאד סָאװ ,םיוא טינ
 דילפקלָאפ ןתמא רעזנוא טימ ןּכָאה יז סָאװ ןוא .גנופַאש
 -כייהיירפ עקיזָאד יד רעמ סָאװ ,ָאּברדא .תוכייש עּפַאנק ץנַאג ַא
 םקלָאפ ןטכע, םענעפורעג ױזַא םעד ןופ ךיז ןרעטייוורעד רעדיל
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 ,הנבה רערָאלק רעד וצ רימ ןעמוק רעטנענ ץלַא ,"גנַאזעג
 ןפורנָא ןעמ ןעק ,קלָאפ ןיא ןעגנוזעג טרעװ סָאװ ,ץלַא שינ זַא
 ןטנַאקַאּבמוא ןַא ןופ ןעמַאטש וליפַא םע געמ , "דילסקלָאפ,
 .רּבחמ

 עקירהליחּתכל יד ןעוועג טינ זיא סָאד זַא ,הרבפ ַא זיא'פ
 םעד מימ .וַא ,רעּבָא זיא קיטנעק .רעלמַאז םעד ןופ הנווּכ
 :עג ,קיטכיזרָאּפ רעײז ןעװעג רע זיא "רילפקלָאּפ , קורדסיוא
 ,טינ עקַאט סע ןעניפעג רימ .ןדימרַאפ ןצנַאגניא סע טלָאװ
 גנוקרעמַאּברָאּפ רעניילק רעד ןיא טינ ןוא טַאלּב-רעש ןפיוא טינ
 רעטסערג רעד, :ןױלּב ךיז טגָאז טרָאד .גנולמַאז רעד וצ
 זיא "טייהיירפ ןוא טיּברַא, גנולמַאז רעד ןופ לַאירעטַאמ לייט
 .נטסרעמ זיא םָאװ ,1903--6 ןרָאי יד ןיא ןרָאװע ג ןעמונעגפיוא
 *ער זיא גנולמַאז יד .גנוהעטשטנע ןייז ןופ טייצ יד לימ
 זיא ןעטָאנ יד ןעּכיײרשפיוא םייּב .דליװנַאװ .מ ןופ טרינַאד
 ."קָאמוק .ה גיפליהייב ןעוװעג

 ,ךָאנ טרמּכ ,קורדניא ןמוג ַא טכַאמ טײקיטכיזרָאפ .ַאזַא
 :עד עטלעטשעגטסעפ ןייק זַא ,טכַארטַאּב ןיא טמענ ןעמ ןעוו
 ךָאנ רימ ןגָאמרַאפ "דילפקלָאפ , ףירנַאּב םעד רַאפ עיציניפ
 ,קלָאפ ןיא ןעגנוזעג ןרעװ סָאװ ,טעמּכ רעדיל עלַא .שינ
 םיּב ױזַא ,םלוע ןטיײרּב םייּב ױזַא .רעדילפקלָאפ -- ןסײה
 .רעקיזומ "ןשרידוטשעג, םייּב טּפיוהרעד ןוא ,לעוטקעלעטניא
 םַאטשּפָא ףיוא ; טינ ןעמ טקוק טלַאהניא ןוא ליטס ,ךַארּפש ףיוא
 ַא ,שינחדּכ ַא ,דילסקלָאפ תמא ןַא ןייז געמ'ס .טינ ךיוא
 ןַא ןופ רָאג רעדָא ,רעטכיד ןטנַאקַאּב ַא ןופ דיל ךעלמיטסקלָאפ
 טסײה ץלַא ,רעגניז=ליװעדָאװ ַא ןופ ,רעכַאמ-רעדיל ןטנַאקַאּבמוא

 ...טרשּכעג טרעװ ץלַא ,"רילפקלָאפ, !
 םעד רַאפ זיא ,רָאֿפ ךיז רימ ןלעטש ,בצמ: ַאזַא ייּב

 -ַאּב וצ ןעֶועג רעוװש ןגעוװטסעדנופ רעלמַאז ןטּפַאהנסיװעג
 יד עירָאגעטַאק רעכלעװ וצ ,ןימ ַא רַאפ סָאװ וצ ,ןעמימש
 ןעמ לָאז .ןרעהעג = "רעדיל ענענַאטשטנַא .קלָאּפ יא, עקיזָאד
 ןיוש ,ענטעמַאה וצ סעּפע זיא "? רעדילסקלָאפ,. ןפורנָא יז
 =ײצַאּב רעדיװ ןוא ; ןָאט ןרענָאיצולָאװער ןפרַאש דעײז ּבילוצ
 ? "רעדיל-רעטעּברַא, םּתס רעדָא "ערענָאיצולָאװער, טימ יז ןענעכ
 ,עוויאַאנ עכלעזַא יז ןשיווצ ןַארַאפ -- ,טינ ךיוא סעּפע ךיז טקיש
 : האצמה רעניפ ַא ףיוא ןלַאפעג ןעמ זיא .עכעלמיטסקלָאפ תמא
 -קעװַא ,עיצקעלָאק רעד ןופ לטעלּב:רעש ןפיוא ,ןטנוא .רָאג
 ןוא ,עקטעיניװ ןימ ַא םעּפע ,עלעקיק ןייש .ַא טלעטשעג
 !אצוי -- ןוא "קעטָאילּביּב-רָאלקלָאפ , ךיז טנעייל סע רעכלעוו

 רעד .ןינע רערעפיט ליפ ַא ךָאנ זיא םָאד ,רָאלקלָאפ
 :לּפעג רשפא ךָאנ זיא ,טלַאהניא ןייז ,"רָאלקלָאּפ , קורדסיוא
 טכַאמ'ס ,סע טרינָאּפמיא רעּכָא רַאּפרעד .דילסקלָאּפ יװ ,רעקיד
 ךָאנ זנוא ייּב ןעמ זיא רָאלקלָאפ ףיוא ...קורדנייא ןרעפיט .ַא
 טָארקענַא ןַא ,ץיװ ַא ,לדיל ַא ,השעמ ַא .ריּפקמ רעקינײװ
 ,ליומ*סקלָאפ םענופ ןעמונעגפיוא שרעװ סָאװ ץלַא ,לג"דא
 :טקנוּפ ןקיטכיװ ןייא ןעמ טפעגרַאפ ייּברעד .רָאלקלָאפ טסייה
 ,דיל ַא ןוא ;טינ השעמ-סקלָאפ ןייק זיא סָאװ ,השעמ ַא
 םוצ טינ ללכּב ןרעהעג -- ,שינ ריל-סקלָאפ ןייק זיא סָאװ

 ,רָאלקלָאפ
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 ,רעריל 73 עיצקעלָאק רעד ןיא ךיז . ןעניפע ג לּכה-ךס
 רעדיל .1 : ןיא טליישעגנייא ןענייז סָאװ ,ןטנַאירַאװ ערעיײז ץוחַא
 ןא עיצולָאװער רעשיפור ,המחלמ רעשינָאּפַאי:שיפור רעד ןופ
 :רעריל-ףמַאק .1ו1 :קיַרְטס ןופ רעדיל .ז ;רַאצ ןשיסור
 ,עיצַאטיגַא .ע ; תונּכרק- ,כַאק ןוא טַאטנעטַא ןופ רעדיל .זש
 ; הסיפּת ןוא טסערא ןופ רעדיל .טז ; רעדיל-סיעכהל ןוא=קזוח
 רעריל .ץנזז ;רעדיל-דייל ןוא רעריל=עּביל ,רעדיל-גיװ .טנ1
 ןעגנוקרעמנָא .זצ : ךַאפ-סטעּברַא ןוא .ןַאמסטעּברַא םעד ןופ
 .תופסוה ןוא

 ָאד רימ ןענָאק .זנוא ןגָא ןײלַא "ךעלּפעק, יד יװ ןיוש
 ?ץכײצַאּב רעד רַאפ ןוא ,ןטרַאװרעד שינ רעדילפקלָאּפ ךס ןייק
 םעד ןיא רָאנ תוכז ַא ןכֹז ןוומ רימ ןלעװ + "רָאלקלָאפ,גנונ
 ןּביירשוצ ,קפס םוש ןָא ,ןָאק ןעמ .סָאװ . ,ןרעמונ קילדנעצ
 ןענייז עקירעּביא יד .גנופַאשסקלָאפ .רערַאּבלטיממוא רעד וצ
 ןוא עטנַאקַאּב ןופ רעדיל עלַאיצָאס ענעגנוזעצ יװ ,רעמ !טינ
 -ינא םשל ןוא עטכַאמעגכָאנ בור סָאד ; רעטכיד עטנַאקַאּבמוא
 ןוא -סקלָאפ ערעטלע ןופ ןטסקעט עטעוועצינעגרעּביא .עיצַאט
 ,ןעעדיא ןוא ןויטָאמ עקיטרַאדמערּפ ; רעדיל עכעלמיטסקלָאפ
 =עגנירַא טושּפ רָאנ ,'ןענַאטשטנַא קלָאפ ןיא , טינ ןענייז םָאװ
 ,רושַארעטיל ןופ גנולשימרַאּפ ךרוד ,ןשיויד ןופ ןרָאװעג טכַארּב
 .רעכַאמ-רעדיל עטנַאקַאּבמוא .ןוא םרָאטַאטינַא:רעטעּברַא ךרוד

 ןיא ָאד טמוק סָאװ ,רעכַאמ-רעדיל רעטנַאקַאּבמוא .רעד
 רעזנוא ןופ -עטכידסקלָאפ רעמינָאנַא רענעי טינ זיא ,טכַארטַאּב
 :ַאשטימ רעװיטקעלָאק ןוא רָאטַאזיװָארּפמיא רעד ,עיצּפעצנָאק
 סָאװ "רעטנַאקַאּכמוא, רעד ; דילפקלָאפ ןתמא רעזנוא ןופ רעפ
 ,םיט רעלַאער ַא ,טייקכעלקריװ ַא זיא ןיז ןיא ָאד ןּבָאה רימ
 ןַארַאפ רָאנ זיאפ ואװ ,םוטעמוא םיא טנגעגַאּב ןעמ סָאװ
 רָאנ רשפא טנַאקַאּבמוא זיא רע .עפַאמ עשיריי עטקַאּפמָאק ַא
 םָאװ ןוא "גנוטכיד, טינ זיא תונמוא ןייז סָאװ ,רַאפרעד
 -כקלָאפ ןיא שינ ןּבײלּברַאפ רעדיל עטכַאמעג קילעפוצ ענייז

 -ַאֹּב רע ,ןטלעז םיא ןעמ טעז ןטייצ עכעלנייוועג ןיא .ןורּכ
 בור סָאד ;ןטנעמָאמ עכעלנייװעגרעסיוא ןיא רָאנ ךיז שויײװ
 ַא ,הפרש רעסיורג ַא ,םָארגָאּפ ַא ,עּפָארטסַאטַאק ַא ךָאנ
 ףיוא טרעדור סָאװ ,גנוריסַאּפ רעדעי ךָאנ ללכּב ןוא המחלמ
 ךיז רע טזײװַאּב ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא .ןופה ןטיירּב םעד
 למעלּב ַא ףיוא טקורדעגּפָא ,טנַאה ןיא דיל ַא טימ ,סַאג ןפיוא
 רע םָאװ ,ןרַאלּפמעזקע טרעדנוה עכעלשע ןיא .ריּפַאּפ ןגיליּב
 ןיז ןָא טָאּב רע רעדײא ךָאנ ןוא ;םערָא ןרעטנוא טלַאה
 ןוגינ ןטימ דיל ןייז ןָא ןיוש רע טּביײה .,ףוקרַאפ םוצ הרוחכ
 םַאג ןיא םלוע רעד ןוא .טעלּפוק-רעטַאעט ןטנַאקַאּב ַא ןופ
 ןײװכעלפיּב ךיז טּביילק גנַאזעג ּביל לָאמ עלַא ןופ טָאה סָאװ
 .ײנ םירג טימ ,דיל םוצ וצ ךיז טרעה ,רעגניז םעד םורַא
 סערעי ,טײהרעליטש ,ךָאנ טגניז ;סערעטניא ןוא טייקירעג
 -עג סָאר וַא ,ןּבעגוצ זומ ןעמ .טרעטסײנַאּב זיא ןוא .,טרָאװ
 -ניא רעד ןוא ,קידלגױפ ױזַא טינ רשפא ןיא ןײלַא גנַאז
 ןופ ךָאנ ,טנַאקַאּב ןעמעלַא ןיוש ךיוא זיא דיל םענופ טלַאה
 זיא ס ןוא ; ךיוא עידָאלעמ יד ...גנוטייצ רעקידעגָאטכַארַאפ רעד
 .רָאפ טשרע-טָא ךיז טָאה סָאװ ,םעפע ןופ ,דיל ײנ ַא טרָאפ
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 רעד ,"קינַאטימ, רעד ןופ דיל ַא ,לשמל ,זיא סע  .ןֿפָאל
 ןטימ ןיא ןעגנַאנעגרעטנוא שיגַארמ .ױזַא זיא סָאװ ,ףיש:ןזיר
 רעסיורג רעד ןופ דיל ַא זיא'פ רעדָא ; ןשטנעמ יליפ ױזַא טימ ,םי
 רעקרָא-וינ ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ טשרע-טָא זיא םָאװ ,הפרש
 ןרָאװעג טנערּברַאּפ ןענייז ךעלדיימ קיצפופ ואוו ,קירּכָאּפ
 טּפַאכרַאפ סָאװ ,עיצַאסנעמ ,םיינ עקידענערּב ץלַא -- ,לױק
 - רעםיימ- ןיא ןעועג טשרע טָא ,ךיז שכַאד. .- .םעטָא םעד
 עידָאלעמ רעטנַאקַאּב רעד טימ ןעגניז םוצ ...דיל/ ַא- ןיוש ןוא
 רעד םע טּפַאכעצ ..."! םייִהַא טיקילאהשי םוק םוק ..ןופ
 יוג טכַאמ רעכַאמ-רעדיל רעד ןוא ,רעסַאװהצמ- יװ ,םלוע
 ...ןטפעשע ג' עט

 לָאמ שרעדנַא ן
 ,1 ךיל-סָארגָאּפ ַא ןייז
 רעד ןופ ראג רעדָא

 סע ןָאק טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןוא

 עי 1 ןטעגרהעג ַא ןופ הל א;

 טינ טכַאמ ; המחלמ רעשינָאּפַאי:שיפור

: 

 םעד ןופ טעּברַא יד סע זיא םוטעמוא ,ןעװ ןוא ואװ ,םיוא
 רעכַאמ-רעדיל ןטנַאקַאּבמוא

 :"טייהיירפ ןוא טיּברַא, ןיא ןָא סע ךיז טּביה ױזַא ןוא
 / ,ןערעיודעג המחלמ יד טעװ ךָאנ גנַאל יװ, .1 :1 יכונ

 סרעטומ יד / ,ןעסיג ױזַא טולּב סָאד ךיז שעװ ךָאנ גנַאל יװ
 ןייק רעדניק ערעײז ןופ טשינ ןערעה יז / ,ןערעױדַאּב  ןוט יז
 תונונע / ,ןעּבילּבעגרעּביא ןענעז תונמלַא ,םימותי -פ // .ןעסירג
 םוצ ײז ןעמ טָאה רענעמ ערעײז / ,ןעּבעל ץנַאג רעייז ףיוא
 . עי טשינ ןע'טג ןייק יז ןעּבָאה יז / ,ןעּבירטע ג מיוט

 : ןיירפער רעד טמוק ןפָארטס ייװצ עדעי ךָאנ
 תונּברק עגנוי עשירוי
 ,תונמחר ַא ךייא ףיוא זיא'ס
 ,טפָאה ןעמ ,טפָאה ןעמ
 -- ףוס ןייק טשינ טהעז ןעמ
 .תונּברק עגנוי עשידוי

 וא ,ןטעלּפיק 5 ןיא טליימעגנייא זיא ריל סָאד
 ,רעכַאמ-רעדיל ןטנַאקַאּבמוא ןַא ןופ טכַאמעג םע זיא ,םיוא
 סע .רַאוטר 0 :רעטַאעט ןשידיי ןטלַא םענופ רעטסומ ןטיול
 ןמלָאװ דילפקלָאּפ ןתמא םענופ רעפַאש יד זַא ,רעכיז זיא
 עננוי ,עשירוי, : ןעגנוזעג טינ א טא ןוא דכערפ ױזַא
 עטלַא יד וליפַא ..."תונמהר ַא ךייא ףיוא זיא'ס .,תונּברק
 .קַאמשעג ןרענייפ ַא טַאהעג ןיוש ןּבָאה םינחדּכ

 ןיוש זיא םָאד ,רינַאמ ןקיּבלעז םעד ףױא -- 9 'מונ
 טנָאמרעד ,סע טנעייל ןעמ זַא ןוא ,דיל-המחלמ-ךָאנ ַא רעּבָא
 ןופ ,טנָאלקרַאפ ,טרעמָאירַאפ , :םנעדַאפדלָאג ןָא ךיז ןעכ
 ןקיּבלעז ןטימ ןעגניז וליפַא סע ןָאק'מ ,ָאי ."טגָאירַאפ םייה ןייז

 טּביה'ס .ױּכנּפָארטפ ןוא לקשמ םענעגייא םעד טָאה םע ,ןוגי
 :ױזַא ןָא ךיז

 ,םייװ רענייא רעדעי
 םיורג יװ ןוא גיטכעמ יװ

 טעז םע יװ |

 ,ריל-םָארנַאּפ ַא ןַארַאפ זיא (87 'ז) גנולמַאז םיקסמָאטסָאּב ןיא 1

 .ַאּכ רעד ןופ / ןועלעג טַאלּב יד טָאה'ס רעװ;; :יױװַא ןָא ךיז טּכײה םָאװ

 ענייא ןיא / ןטָאהטעג טָאה'ס קילנמוא ןַא רַאפ םָאװ / םעדַא טָאטש רעפמיר

 ,וותעליתעמ ייוװצ

 עשיסוה יד ןעוועג/ זיאיפ
 ,דנַאל ןעצנַאג םעד ןיא
 ,דנַאה יד טקערטשעגסיוא / רע טָאה
 .ענדיּב רעד ףייא עלָאר עטסערג יד שליּפשעג טָאה רע
 ,םורַא ןופ עטכעמ יד
 ,םוטש ןערָאװעג ןענעז
 ; הרובגי עשידלעה יד קידנעגייצ
 : ,ּפעצ עגנַאל יד יב
 : ,ּפעק עמוד יד טימ
 דנַאל קיטש ַא ןעמונעגנייא רע טָאה

 ן הנירפ

 .עירושדנַאמ

 ןיוש ןעמ ןָאק ןפָארטכ עטריטיצ רָאּפ יד ןופ .גונעג
 ןעננוזעגּפָארַא "ענהיּב , רעד ןיפ יװ ,דיל ַא זיאפ זַא ,ןעז
 -עג טָאה'מ ױזַא יװ ,טושּפ ךיז טרעדנואו סע ןוא .,ןרָאװעג
 .רָאלקלָאפ טימ ןָאט וצ סעפע טָאה םעכלעזַא זַא ,ןעניימ טנָאק

 ענעפוהעג-יױזַא יד ןשיזצ ,ןעננולײטּפָא ערעדנַא יד ןיא
 -כיוא ןטימנ רעהילעצ :ַאטינַא ןוא :טַאטנעטַא ,=ףמַאק ,=קיירטס
 םעּפע ןּבָאה לָאז סָאװ ,סעכלעזַא ָאטינ זיא 23 'מונ ןופ סַאנ
 .גנופַאש-סקלָאֿפ רעדָא דילסקלָאפ וצ תוכייש עטקעריד ַא

 -טרעקעל עשירַאטנוּב ,ענײש סָאד יא -- 94 'מונ
 עטשרע יד ןשיװצ דילסקלָאפ עקיצניא סָאד זיא סָאד .,דיל
 -עג ןייק טינ זיא םע .עיצקעלָאק רעד ןיא ןרעמונ קיצכעז
 -משהע ןופ עדַאלַאב:סקלָאפ ַא זיא'ס ,דילפקלָאּפ ךעלניײװ
 -םקלָאפ-רעשידיי רעד ןופ רעשרָאֿפ- םעד רַאפ .טרעװ ןקיפַאלק
 טרעװ ןיוש זיא/ ,רימ טנײש ,ןײלַא םעד .ּבילוצ .ןוא .,גנוטכיד
 .רעלמַאז םענופ יִמ עצנַאג יד ןעװעג

 עקיפָארטס-ליפ: ריפ? ןיא ןטָארטרַאפ/ָאד זיא עדַאלַאּב יד
 ; ןפָארטס:11-3 נ  יר רעד ךָאנ ןעמוק סָאװ ,,ןטנַאירַאװ
 וצרעה) .10 -- 293 'מונ ;18 -- 393 'מונ ;18 -- א33 'מונ
 ָאד ךעלגעממוא זיא סע .(199 יז ,יקסמָאטסַאּב ייּב טנַאירַאװ ַא
 וצ ידּכ רָאנ ,רעדנוזַאּב טנַאירַאװ ןדעי ףיוא ךיז ןלעטשוצּפָא
 ?עג טעװ ,ליטס ןלענָאיצידַארט .ןשיקלָאפ  םעד ןרירטסנָאמעד
 ןופ ןפָאדטס סקעז ,ףניפ ַא ןריטיצ וצ ,ךיא ןכער .,ןייז גונ
 :3 95 'מונ

 1ף עקש עגנַאנעגכױדַא? בוטש ןופ/ זיא עקשריה יװ ױזַא, 1
 זיא עקשריה יװ ױזַא / ."טכַאנ עטוג ַא, :רע טָאה טגָאזעג ,יוא
 טָאה רענייז םעד' ףיוא עליװכ ןייק / ,ןעמוקעגוצ - קריצ' םוצ
 עפַאק יד וצ- זיא" עקשריה יװ ױזַא/ 9 /// .טכַארּברַאּפ טינ רע

 ױזַא / ; ךינ ףיוא .ןעטעּבעג רע טָאה טעליּנ ַא /
 ןּביוהעגנָא רע טָאה / ,ןעמוקעגוצ עשו

 ןעמוקעגוצ
 ָאל' ןייז וצ זיא עקשריה יװ
 ."// ךיז םורַא ןעטכַאדמַאּב

 . :טריטפערַא ןעקשריה טָאה'מ ןעו ,טַאטנעטַא וי

 / ,ןערָאװעג רהָאװעג סָאד זיא יורפ םעקשריה יװ ױזַא;

 טשינ ןעכַאז םוש ןייק טָאה יז / ,ןערהָאּפעג רפיק םוצ יז זיא
 2 .8 // .ןעּבירשעגּפָא רסיק םוצ עינעשָארּפ ַא / טרעלקעג
 ע זיא*/ ,ןערָאװעג רהָאװענ סָאד זיא רָאטַאנרעּבוג רעד יװ
 ו נָאלַשו ַא טנעלַאּב םהיא טָאה רע / ,ןערהָאּפעג רפיק םוצ
 -- +'// ןערהָאי ענייז ןעצרעק 2 םהיא ליװ עקשריה זַא
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 :גנוטכירניה םעקשריה ךָאנ
 קירטש סעד / ,רעּביא טשינ ךייא טקערש .,רעדירב.- 4

 זָאל :נוק:עדנָא נַא רָאנ / ,רימ ףיוא ןעפרָאװרַאפ טָאה'מ סָאװ
 // .רימ ךָאנ ןעגניז ריא טלָאז דיל יד זַא / ,רעּביא ךייא ךיא
 ןעמָאנ ַא / ,ןערָאּבעג ןהוז ַא טעװ יורפ ןײמ דלַאּב יװ - 5
 ךיא וָאל גנוקנערנָאנַא רָאנ / ,רימ ךָאנ ןעּבעג םהיא יז לָאז
 ."// רימ רַאפ ןעמהענ רהיא טלָאז עכַאר זַא / ,רעּניא ךייא

 עלַא ןיא טעמּכ ךעלנע ןענייז ןפָארטס ייווצ עטצעל יד
 ימונ ןיא טייטש "ענַאר , טרָאװ םעד טָאטשנָא רָאְנ ,ןטנַאירַאװ
 ךײא ריא טלָאז ןענעכער, :14 'רטס ַאפּב ;10 'רטס 3
 =על רעד ןופ ויטָאמ רעד -- .'ןָאיצַאנ ןעשינַאריט םעד טימ
 װ"זַאא "ןריוּבעג ןוז ַא טעװ יורפ ןיימ דלַאּביװ. : עּפָארטּפ רעמ
 :קערַאמ-גרוּבוניג ייּב/ עדילסקלָאפ עקינייא ןיא ךיז טניפעג
 .189 יז ,1 'ב :ןהֹּכ 3149 יט

 -ניאו יד ,"דיל:טרעקעל, ענייש םָאד זַא ,ן'ָאז ןָאק ןעמ
 ןיא .גנונייש-עד עלַאמָאנעפ ַא זיא ,עיַא .ַאכ-םקלָאּפ ערַאּברעד
 ,טײצ ַא ןיא ןענַאטשטנַא ןיא סע .גנופַאש-פקלָאפ רעזנוא
 עלַא ןעװ : ןפַאשעג טינ ןיוש ןרעװ ,ללכּב ,רעדילפקלָאפ ןעוװ
 ןיוש ןענייז  גנוטכידסקלָאפ רעיַאנלטיממוא . רעד ןופ .ןלַאװק
 ,עלַאנָאיצַאנ ,עשינחדּכ ןופ גרעּב טימ ןרָאװעג ןטָאשרַאּפ גנַאל
 ַאוַא ךָאד ןוא -- ,רעדיל יװַא םּתס ןוא ערענָאיצולָאװער
 ' ! ןעמָאנעפ

 ןעמ ןָאק ,גָאט עלַא טינ ןעעשעג רעדנואװ עכלעזַא זַא
 ךיוא ליװ סָאװ ,דיל:ןַאמלוש ךורּב ןקידננלָאפ םעד ןופ ןעז -
 ?ױַא יװ רעבָא ,עטכישעג:טַאטנעטַא ןַא ןלייצרעד

 רעשיסור רעששרע רעד ןעמוקעג זיא םע יו .1 :98 'מונ
 עצנַאג סָאד / :ּפַאלק ַא םַאג ןיא טרעהרעד ןעמ טָאה / ,יַאמ
 -עג טָאה זָאניטנַאטפנָאק זַא / ,ןעהערפ ןוטעג ךיז טָאה קלָאפ
 / ,ןעגנַאגעג ןַאג ןיא !יא ןַאמלוש ךיהּב .9/// .ּפַאכ ַא :עגירק
 ט'מ ךיז רע טָאה טנעגעזעג / ,טױש םעד וצ רע זיא ןעגנַאנעג
 ."// רנַאה רעד ןיא ץּבמָאּב רעד טימ / םירבח ענײז

 ,ןח ןכעלמיטכקלָאפ ןּפָארט ַא ןָא ,רעדיל-טדָאּפער עכלעזַא
 .לסיּב שפיה ַא גנולמַאז רעד ןיא ךיז ןעניפעג

 *עצעק רעיא טימ / ,ןעשכינויצ עשירַאנ רהיא, :39 'מונ
 טנ-על ןוא / ןַאמכשיּברַא םעד וצ סױרַא טמוק / ,לעחמ םענ
 שי:חדּב טלַא ןַא ןופ טרידָארַאּפ זיא ."// לכש םהיא יב ךייא
 םוק / ,לחמ שיצעק ןייד שימ / ףָאוָאליפ וד רעהַא םוק : דיל
 ײּככ .//לכש ָאד ךיז ןרעל ןוא / שיט סניּבר םוצ רעהַא
 93 יז ,1 לייט :סינּפיק

 .ירד ןוא ײװצ ,םנײא בור םָאד :40-33 ןרעמונ
 -עּב סָאד .ךעלדיל-ןסַאג ענעפַאשעג רערָאּפמעטסקע עקיפָארטפ
  ,לָארס בר ,רָאנ טרעה, -- :9 'מונ ויִא רעטסומ עטכ
 ןעטײר ןעקַאזָאק ןייק -- / ?לורטַאּפ ןייק .טשינ ןיוש טהעג'ס
 םהענ ,לידנייש יעה -- /?טשינ ןעהעג רענלעז ןייק / ? טשינ
 "// לירנהעפ עטיור'ס סיװַא

 ןרעטסומ ערעסעּכ עקיניא ףיוא ןזײװוצנָא יאדַּכ זיא ָאד
 ףױא ,'רעדיל ענענַאטשטנַא קלָאפ ןיא / טשרמולּפ יד .ןופ
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 -ַאמ , םענופ ,"רעטעּכרַא ןקינזטכואוַאּב , םענופ ןעגנופַאש יד
 ןדָאװעג ןיוש זיא םָאװ ,םענייא ןופ ױזַא רעדָא 'רָא:ַאמיגַא ןװָאס
 .רוטַארעטילעדנַאגַאּפָארּפ טימ ,עיצַאטיגַא טימ .טקעמשעגנָא

 -יגירָא ןיק ,רעטכ'ד ןייק ןייז טינ .אקוה זומ רעניײא ַאזַא
 ןוא ןורּכז ןטוג ַא ןּבָאה רָאנ ףרַאד רע ;רעּפַאש רעלענ
 ןעמַאזוצ ןיוש טייג םָאװ ,רַאוטרעּפער-רעדיל ןשפיה ַא ןגָאמרַאפ
 ,ךױא ןױש רע ןָאק ןֹּכ םא ,"ןעגניז לסיּב ַא ןענעק / טימ
 ,םננייא םעּפע ןכַאמ שינ רע ןָאק .דיל ַא ןכַאמ ,,קחרה תעשּב
 ;ס"מערפ ךָאנ רע טכַאמ ,דיל-ןַאמלוש םָאד יװ ַאזַא ,לשמל
 רַאפ ,ללּכ ַא ,"טעּברַאַאּכ, ,רעּביא רע טעוועצינ ,דע טרידָארַאּפ
 זיא ,רעטרעװ:גָאלש עקיטיינ עלַא טימ ,דלרעטעבדַא - ײנ ַא
 ...טנרָאזַאּב .ןיוש רע

 וצ גנולצולפ ךיז טגָארטרעד סע ,לָאמַא ךיז טפערט
 זָא 'מ . :הרושּב ענייּב ַא םעפע "רעגניז-רעטעּברַא, ןקיזָאד םעד
 --, ןט:קיטכיװ םעד דָארג ןוא--"טריטכערַארַאפ רעדורּב ַא רעזנוא
 עקירעיורט ,ערעװש ..קורדניא ןרעוש ַא םיא ףיוא סע טכַאמ
 ןיא ןרעטנָאלֿפ ןָא ךיז ןּבײה םינונינ עקימעמוא - ,ןעקנַאדעג
 ,סקירעיורט ַא ןעגניז סעפע ,ןגָאז סעּפע ךיז טליװ סע ןוא ,חומ
 טמוק יװ ...?םע טכַאּפ יװ רָאנ ...דיל-הכיא ןַא ,,דיל-גָאלק ַא
 ,םצלָאטש םעּפע רָאנ ,סקירעיורט ַא ָאי ...? "רעפּפמעק .ַא וצ סע
 ףױרַא טמיווש טָא ןוא -- ,ןענירעד ןייז לָאז סקידנריטסעטַארּפ
 ; טוט םארנַאװעל ףיוא עיגעלע סרעזנוצ םוקילא קנַאדעג ןְפיּוא
 :ןײלַא ךיז ןופ יװ ןעגניז ןָא ךיז טּבייה םע ןוא

 ,ןעלַאזק ערעזנוא םיוא טנעקירט וייװכעלסיּב
 ;טכַאמ רעזנוא גָאט ןופ טרעװ טכַאמשרעפ
 ,ןעלַאפעג ןרעטש ַא טצעי ויא טכירעגנוא
 .טכַאנ יד ןעטכיילעב סָאװ יד ןופ
 ,ןערערט יד טנעקירטרַאפ טינ זנוא ייּב ךָאנ טָאה'ס
 ;טלהעפ ונוא ןיקסנעלָאמס . ,ןָאדרָאג סָאװ
 :ןערעהרעד הרושּכ יד גנילצולּפ רימ ןעפרַאד
 נטלעװ רעד ףיוא ָאטשינ ָאדנַאװעל
 ,דנַאה ןייד ,טָאג ,ּפֶא טלַאה
 ,דנַאנַאכָאנ טינ ףָארטש
 ...סָאװשע זנוא זָאל ןעהורּפָא
 ?ןייז זנוא ןופ ןעק סָאװ
 ןייא זנוא טסיג טפָא וצ
 !סוּכ ןערעטיּב ןופ סניּפָארט

 -הוּכ וצ ליב ַא רָאנ ...!ןשטנואװעג יװ ,טוג זיא'ס

 טכַאמ טָא ןוא...רעטרעװ ערעדנַא ןכַאּפוצ ףרַאד'מ ...ענזַאושז

 ; גנומיטש רעשירַאטעלָארּפ רענעגייא ןייז טול ,רעביא םע רע

 ,ןערעה טזָאלעג .ךיז ןעּבָאה ןענַאריט ןופ טירט יד
 ;טכַאנײּב רעגייז .ַא סנייא
 ,ןערעמש ַא ןעלַאפעג לעמיה ןופ ןיא  ןַאד
 .טכַאנײּב ןעצנַאלג עכלעװ ,יד ןופ
 ןערהערט ערעזנוא טנעקירצר;פ טשינ ךָאנ ןעּבָאה'ס
 ,ריּב'ס ףיוא טקישרַאפ טָאה'מ .עכלעו ,יד ןּופ

 (10) ךוּכיײודנַאל
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 *רעד הרושּב עוייּב ַא ןוטעג רימ ןעבָאה גנילצולפ
 : ןערעה

 .טריטסערַארַאפ רעדֹורּב ַַא רעזנוא טָאה'מ

 ,רנַאל ַאזַא זיא רעטיּב יװ ,ךַא
 ,דנַאש וצ טהענ עשטסעּב סָאד
 ;רעריירּב ןוא דעטסעזש עטסעיירטעג יד
 טכייװ רעװ
 טסיירט ַא ןעּבָאה טעװמ יצ
 .רעדיװ יז םימ ךיז ןעהעז וצ

 רעד ,ןוגינ רעטלַא רעד ןועװעג םרוג םיוועג טָאה .ָאד
 "כָאנ סָאד רעּבָא .טנעמָאמ רעשינָאלָאכיסּפ רעטסוארַאּבמוא
 .טסואוַאּב ַא ,עטכוזעג ַא זיא ,גנוטעּבדַאַאּב יד ,ןײלַא ןכַאמ
 -רעדיל ןטלַא םעד ןיא ליװ ןעמ - ; עיצַאטיגַא ,םשל ,ץקיניז
 =ײרַא ,ןריישעצ טינ ךיז ןָאק ןעמ ןכלעװ טימ- ,רַאוטרעּפער
 .עיצולָאװער ןופ ,ףמַאקנסַאלק ןופ ןעעדיא עײנ יד ןמעּנרַא

 .רעדיל עקידנגלָאפ יד זנוא ןזײַאּב סָאד !
 רימ / ,רעדיל ןעגניז רימ רעדירּב ,רעטסעוװש , :44 'מונ

 -גיא עלַא ףיונוצ ךייא טמהענ / ; ןילַא ךיז ןופ רעדיל ןעגניז
 "// (םיּכב .ןהעששרַאּפ וצ ןעּבעג ךייא רימ ןעלעװו / ,םענייא
 :דיל-טיויּב םיקסװַאשרַאװ ןופ טכַאמעגרעּביא םָאד ןיא

 טויּב ףליה  רעזנוא / ; רעדיל ןעגניז רימ !טָאג רעסיג,
 ןנוז יד זיּב / ,רעדירּב ,סעּפָאנכ יד ףיונעצ טמענ /! ןיײלַא יד
 עשירוי :יקפװַאשרַאװ .מ .מ) *// (םיּ  .ןהעגהעטנוא טעװ
 .4901 ,עשרַאװ ,רעדילפקלָאפ

 -על- קינשטולק / ,ריש-ןעזייא ןיא ּפַאלק-םילק, :48 ימונ
 טשינ טלַאה ךיא - ,ןעגָאלּפ ןעקנַארעג יד / ;רימ ןעפע ,ןעּב
 ַא ןופ "//;םױרַא ירפ רעד ףױא ךימ ןיוש זָאל / ,םיוא
 :ןעדלָאג ןיא ,ּפַאלק ,ּפילק, :ד'לפקלָאפ טײרּפשרַאפ טייוו
 וממלָאז ןעּפַאלק ,ןעּפַאלק -- / !רימ ןעפע ,ץעּביל עניימ / ,ריט
 :קערַאמ-גרוּבזניג ייּבכ "//!טינ ריד ךיא לעװ ןענעפע / ,טינ
 יז ,14 'מונ :יקסמָאטכַאב ;18 ד ,1 'ב :ןהֹּכ ;309 'מונ
8 1 - 

 -רַאפ ןעדעל יד / ,עמרוט ןיא טלעמירד םע, :49 'מונ
 *// .ךַאװ רעד ףיוא טַאדלָאס ַא / םֹורַא ךיז טהערד םע / ,טכַאמ
 ,ריל ךעלמיטפקלָאפ יינ ַא ןָא ןענָאמרעד ןורעפ עטשרע יד זיולּב
 יד ,לטעטש סָאר טלמערד םע, : ןורּכז ןופ ָאד ריטיצ ךיא סָאװ
 רערעטסניפ ַא ןיִא םוק ,עטסּביל ,רימ וצ / ;טכַאמרַאפ ןדָאל
 "// ,ןײלַא ךיא ּבָאה עלעביטש ןיילק ַא דלַאװ ןיא / .טכַאנ
 .ויזַאא

 / ,רענייש ןיימ ,דניק ןיימ ,דניק ןיימ ,ףָאלש :94 'מונ
 עטַאט רעד זיא קינריּביפ רעגנוי .ַא / !וינענהוז ןיימ ,ףָאלש
 ןפרָאװעגכױרַא זיולּב -- ."// .ויל-ויל ,וילויל ףָאלש / ,רענייד
 :םולש ןופ "שידק, ,"ןיורק, רעטרעװ "ערענָאיצקַאער,רָאפ ַא
 טמירט ןײמ ,דניק ןיימ ,ףָאלש, :ריל-גיװ טנַאקַאּב םמכילע
 ןימ ,ןיורק ןײמ ףָאלש /!וינעגהוז ןיימ ,ףָאלש / ,רענייש ןיימ
 -עג לָאמ ןששרע םוע *// .ויל-ויל עקנילויל / ,רענייא שידק

 (43 'טינ)

 ,קעהטָאילניּבסקלָאפ רעשירוי רעד וצ "רשכמ-לוק, ןיא טקורד
 .(1899 ,םעדַא

 ,לױמ וצ לױמ ןופ ,רעד'ל עכלעזַא ךיז ןשײרּפשרַאּפ
 ,ןטנַארַאװ ןעײטשטנַא -- ,ןזײרק:רעטעּנרַא עטיירב יד ןיא
 -נליװ טינ .טינש ןקיּבלעז ןפיוא רעדיל ערעדנַא ןעײמשטנַא
 טלעפעג ;ןֿפלַא ןטימ חסונ רעיײנ רעד ךיז טכײלגרַאפ קיד
 ?ולָאװער ,שידָאמ זיאס לײװ ,יינ זיא'ס לייװ ,דיל עיינ סָאד
 ןעמ טּפַאכ .ןכַאמכָאנ ךיז טליװ ,ןָא סע טנער--שירעגָאיצ
 ןַא ,ָאד טרָאװ ַא :רעּכיא ןעמ טייּב -- ,טינש םעד דלַאּב
 , ןמרָאד ןוכ עּפָארײס ַא ,ןענַאד ןופ ורעפ ַא ; ןטרָאד קורדסיוא
 -רעטעּבדַא שירעגָאיצולָאװער ...ײנ לגָאּפש ַא טרעװ סע ןוא
 יד ועד זיא םָאװ רָאנ .טינ -- לָאמַא ,סע טגנילעג לָאמַא .ריל
 ...ןעגניז ךיז טוָאל'ס יּבַא ? הניט-אקפנ

 עלַאיצָאמ ענעגנוזעצ עלַא יד ןרעּפיהרעּבירַא .ןלעװ ריכ
 םָאװ ,ערעדנַא ןוא יקסוועשטניװ ,טדַאטשלעדע ןופ רעדיל
 -שיסור רעד רַאפ ךָאנ קלָאפ ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןיוש ןענייז
 יר ןּכױהעגנָא ךיז טָאה'ס רעדייא ךָאנ ןוא המחלמ רעשינָאּפַאי
 רמ .דנַאלפור ןשייַאצ ןיא "גנונעוַאב-סטיײהיירּפ , ענעפורעגױזַא
 ןוא עטכַאמעגכָאנ רָאּפ ַא ךָאנ ףיױא ןלעטשּפָא ָאד ךיז ןלעוװ
 עתמא לסיּב םעד וצ ןייגרעּביא ףוס םוצ ןוא ,עטעּברַאַאּב
 רעד ןופ דנע ץעמַאס םייב ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעדילסקלָאּפ

 .עיצקעלָאק
 סָאװ / ,ןעטייצ ערעטיּב ,ןערהָאי עטכעלש, .1 :ספ 'מונ

 עלַא ןופ וצ יז טמוק'פ / ;דניצַא ,יוא ןעשנעט ןעּבעל םע
 ךָאד רימעז רימ-פ // .דניװ רעיינ ַא גָאט ץדַאיל ַא / ,ןעשיז
 / ורלעכ ןפיוא זָאהג יװ ױזַא ןעסקַאװ רימ / ; םינצּכק ענעריוּבעג
 ןופ רעװ ,רעגנוה ןופ רעװ / ,םינּפ ץ'פיוא ךַאּבענ ןעלַאפ רימ
 ."// טלעק

 -קלָאפ טלַא ןַא ןופ טכַאמעגרעּביא קיטכיזרָאּפ . זיא'ס
 יב טּפַאכעגײרַא ,קילעפ צ ,ךיז טָאה סָאװ ,דיל ךעלמיטס
 :309 'מונ ,קערַאמ-גרוּבזניג

 ,ךיז רימ ןעּכָאה / ןעטייצ ערעטיּב ןערהָאי עטכעלש , 1
 וצ זנוא טלַאפ סע / ;טנידרעפ עינעמור ןיא .ָאד ,ךעלערוי
 ענעריוּבעג-יינ .9/// !רנואװ עינ ַא גָאט עלַא / ןעטייז עלַא ןופ
 ךיּבענ ןעלַאפ ײז / ;דלעפ ןיא זָארג יװ ןעפקַאװ יז / ,םינצּבק
 ."// טלעק ןופ ןוא טשרָאד ןופ / םינּפ םעד ףיוא

 יד ןופ ץנעדנעט עקידכּפיהל יד רכינ טוג ןיוש זיא ָאד
 ןיא םױרַא םע ךיז טזײװ רעטלוּב ךָאנ רעּבָא ,רעדיל עדייּב
 .ןפָארטפ-םולש ץרעייז

 :6 'רטס ,קערַאמ--גרוּבזניג

 ןעּבירטרַאפ זנוא ןעמ טָאה רעפרעד יד ןופ
 ;םעּכ ןעדליװ ַא טימ ןעקנייש יד ןופ
 ,ךיז גנייה עשטָאח ,ףיול טנײה
 !סַאג ןטימ ןיא לַאפ עשטָאח

 :8 ירטכ ,ןַאמהעל
 ,ןעקירּבַאפ יד ןופ רעטיײּכרַא זנוא טּבײרשמ
 ןםַאה ןערליו ַא טימ זנוא טּכירט'כ
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 ..ןעקנערט ןהעג וצ םיוא זנוא טמוק'ס
 .םַאג ןעטמ ןיא ןעּברַאטש רעווטנע

 ןטימ ןריש וצ ךיז רעװש רעײז זיא ,טנייש סע יװ
 רעקיניזטסואוַאּב ַא ןיוש זיא'מ שטָאכ ,גנַאזעגפקלָאפ ןטלַא
 ,רעדיל עקילָאמַא יד וצ ץלַא ךָאנ טיצ סעּפע -- ,רעטעּברַא
 6 טעּברַא רעד ייּב טציזמ זַא ןוא ;םינוגינ עטלַא יד יצ
 ָאמַא ,עטלַא לָאמַא :ענעדײשרַאפ ךיוד ךיז ןפרַאװ ,טנניזימ
 .טנַאהעּביא יד עטצעל יד ןּבָאה ךעלנייװעג יװ ןוא ,עיינ
 קידנליװ טינ סירַא ךיז טגניז סע ,לָאמַא רעּבָא ךיז טּכַאּמ
 :לדיל טלַא ןַא סעּפע

 ,ףיוא ךימ ךיא ּבײה
 ;ירק ַא טיג ןָאה רעד
 ,ןעקורט רימ זיא ץרַאה סָאד
 !ײמ לעזעלג ןייק .ָאטשינ זיא'ס
 ,טָאג רעּביל וד ,ךַא
 : ןײלַא וד עשז:גָאז
 גנונעּמָאה רעדנַא ןייק ךיא ּכָאה יצ
 ! ןייז וצ ןירעדיינש ַא רָאנ

 ,לדײמ?רעשעּביַא ןַא ןופ ,לדיל ןייש ַא עקַאט יאס
 -טשינרָאג ןופ ךָאנ טָאהמ ןעװ ,ןטײצ עקילָאמַא ןופ רעּכָא

 :ָאה, ,'טָאג, רעטרעװ עטלַא יד טינ ןלעפעג ...טסואוועג טינ -
 --הצע ןַא ךיז ןעמ טיג ,ןָאט- ךיא, רעצנַאג רעד ןוא "גנונעפ
 רָאג ןיוש ,"דיל-רימ, ַא ,"דיל-ךיא, םענופ טרעװ דלַאּב ןוא

 / :חסונ רעדנַא ןַא !

 ,הירפּרעדניא גָאטנוז
 ,הערק ַא טיג ןָאה רעד
 ןעקנירטוצסיוא טשינ ןעשזנָאד רימ
 .עעט עלעועלג'

 ,רעדירּב עּביל עניימ ךַא -
 ?טלעו ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ
 ןעטעּברַא רימ ןעטעּברַא רימ
 (א 63 'מינ) .טלעג סָאד טָאה רעטשיימ רעד

 רעד ואװ ,דעדיל-רעקעּב עירעפ ַא :67-64 ןרעפונ
 רעטעּברַא-רעקעּב םעד ןופ טיונ ערעװש יד ,נצמ  רעטקירדעג
 66 'נ ןופ םַאנסױא ןשימ .ןּבירשַאּ ךעלריפכיוא ץנַאג שטרעװ
 ךָאנ ןוא ,עיצַאטינַא םשל ,רעדיל עטכַאמעג ץלַא םָאד ןענייז
 / ,םירוּפ ךָאנ טײצ יד טמוק םע יװ, :ןָאלּבַאש ןפיוועג ַא
 ןעגעלוצקעװַא ךיז טגָאײמ / .ךיילג תוצמ יד וצ ךיז ןעמ טירג
 םָאד ןוא "// .ךייר ןעכַאמ וצ רעקעּב םעד רָאנ / ,ןעטפערק יד
 ףיױרַא טנעל רעלענש, :הצע רעטוג ַא טימ ךיז טקידנע ריל
 ךַאז עטכעּב יד /!טוג טרעגלעװ ,הצמ יד ףױא / קעלַאװ סעד
 ."// ריל-סטיּברַאנַא ןעגניז וצ / עצַארּפ יד ייּב זיא

 -נסיורד טימ טכױהעגנָא ליב ַא ןיוש זיא -- 68 'מונ
 ַא טעמּכ קורדפיוא ןֹוא םיָאפ טול רעּבָא ,עיצַאשינַא רעקיד
 :ןפַאשעג ןַאטנָאפס  ,רילפקלָאפ ַא ,,ריל-רעדניק

 156 דיל-=קלָאֿפ ןוא גנַאועג-סקלָאּפ - ןהֹּכ .ל י

 ,רערניק ןהעצ טָאה יקצ רַאז
 ,רעדניק .ןהעצ
 ןעװערָאה  ןעפרַאד רימ  ןוא
 ,רעדניזַאּב ןרעדעי ףיוא

 ,דניװ ,העװ ,יוא
 ,רניק עטסעּב סָאה
 ,ןייֵרַא קירבַאּפ ןיא רָאנ טמוקס זַא
 .דניה ַא יװ רענרע םיזיא

 -עג ונוא ןענייז םָאװ ,603--69) ןרעמונ עכעלטע יד ןיא
 קילרנעצ םעד ןופ לי ַא רימ ןעניפעג ,ףופ םוצ ןּבילּב
 .טנָאמרעד ּבײהנָא ןיא ןּכָאה רימ סָאװ ,רעדיל:פקלָאפ עתמא
 טלָאװ דעקיטכיר ,רעדיל-רעטעּביַא עקילָאמַא ,עטלַא ןענייז סָאד
 רָאנ .רעדיל-ןירָאשעּברַא רעדָא ,?םנירָאטעּבדַא ןעוועג רשפא
 ; ןבײדשַאּב רעסעּכ .קורדסיוא ַאזַא .ָאטינ ,טינ ךיז טפעלק סע
 ןפַאשעג ןיײלַא סע ןּבָאה סָאװ ,ךעלדײמ;רעטעּברַא ןופ רעדיל
 -םקלָאפ עתמא ,ערַאּבלטיממוא .טעּברַא רעד ייּב ןעגנוזעג ןוא
 סָאד םיוא טקירד "ךיא, רעדעי ואװ ,"רעדיל-ךיא, ,רעדיל
 .ללּכ םענופ ,יטקעלָאק ןצנַאג םעד ןופ ןטכַארמ ןוא ןליפ
 טגָאמרַאפ רעדיל עקיזָאד יד ןופ אמתסמ רימ ןּכָאה לָאמַא
 ; ןרָאװעג ןסעגזַאפ ,ןעגנַאנעג ןרָאלרַאפ יז ןענייז ,רצוא ןַא
 -שרעדנַא רשפא ןוא תואיצמה-רקי ַא זנוא יב טנײה יז ןעניז
 ןיא ןעניז ײז ױזַא יװ ,רעדנואװ ַא רָאנ זיאס .ךיוא ואו
 ןופ ןרָאװעג לוצינ "גנוגעַא-םטייהיירפ, רעד ןופ טייצ רעד
 .ןרעװ וצ ."טעּברַאַאּב,

 ןקיזָאד םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךימ ךיא לעװ רעּבירעד
 סע ןטכַארטַאּב .ןרעדנַא םיּב יװ ,רעגנעל לסיּב ַא לַאירעטַאמ
 .ןפָארמכ עכעלטע ריל ןרעי ןופ ןריטיצ .: ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא
 רשפא ןוא ,ןעננושטייטסיוא ,ןעגנוקרעמַאּב עקיטיינ רָאּפ ַא ןכַאמ
 ויא ס רָאנ ,טלָאװעג ךיז טלָאװ סע יװ וויטקעיּכָא ױזַא טינ
 נָא ,רעלמַאז ערעגניי יר ןייז הנהמ טימרעד ליװ ךיא .יאדּכ
 . ףיוא ,לַאירעטַאמ ןקיזָאד םעד ןופ טײקיטכיװ רעד ףיוא .ןוייװ
 ןדנואזשרָאפ ןיוש ןענייז סָאװ ,רעדיל יד ןופ טרַאנגײא רעד
 ןיא רעּבָא ךָאנ ןּכעל -- ,גנַאזעג:סקלָאפ ןקיטניה רעונוא ןופ
 ךָאנ .סע ןסײװ ײז זַא ,טינ ןסַײװ םָאװ ,םיריחי ןופ ןוורּכז
 ןופ ןורעפ רָאּפ ַא טנָאמרעד ןעמ זַא ,ךָאנ ךיז טגערפ ןעמ זַא
 ןוא ,ךיוא רצ רערעדנַא רעד ְךֵ/ טנָאמרעד ,ריל ךעלנע ןַא
 .גנהַאפרעד רענעגיא ןופ סָאד םייװ ךיא .קיליװנרעג טגניז

 ,ךעלדײמ-רעטעּברַא עשידיי יד ןופ רעדיל יד וצ רימ ןעמוק
 ,קיירטס ןופ טסואוועג טינ ךָאנ טָאה'מ ןעוו ,ןרָאי עקילָאמַא ןופ
 ,טכעלש יעייז | ָאװעג זיא'ס זַא דָאנ .לג"רא עיצולָאװער ,ףמַאק
 :הנעט ַא טימ טָאג וצ טדנעװעג ךיז ןעמ טָאה

 ,עקירּבַאפ ןיא ךימ ךיא העג
 ,טכַא ןיוש יא רעגייז רער
 עקירּכַאֿפ ןיא רומ .ךיא םוק
 .טכַאוטרַ;פ ןהעשש רימ בײלּכ ןוא
 טָאג רעסיחג ,ךַא
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 ,ןײלַא יה עשז:גָאז
 גנונעפָאה רעדנַא נַא ךיא ּכָאה יצ
 .ןיז וצ עקירּבַאפ ןיא

 ,עקירּבַאפ ןיא רימ ךיא העג
 ; ןינ ןיוש זיא רעגייז רעד
 עקירּבַאפ ןיא ןהעגוצ ךיא םוק
 .ןײרַא טינ ןעמ טזָאל
 (73 י'מונ) .ו"זַאא ,טָאג רעפיורג ,ְךַא

 גנולמַאז רעד ןיא ןַארַאפ ,דיל יינ ַא ךרעּב ןיוש זיא סָאד
 טינ ךָאנ טרעװ "עקידּצַאּפ, טרָאװ טָאד ואװ ,ערעטלע ליפ
 ויא 4905 ד ,פ 'ּכ) ןעגנולמַאז עניימ .ןיא ךיוא .טנָאמרעד
 רעכעלריפכיוא זיא סָאװ ,טנַאירַאװ רערעטלע ןַא וצרעד ָאד
 ,רעדיל ערעדנַא יד וצ תוכייש ַא ךיוא טָאה ןוא םיטרּפ ליפ ןיא
 ןעגנערּב ָאד ךיא לעװ ןכּב .טכַארטַאּב ןיא ָאד ןעמוק סָאװ
 :ױזַא ןָא ךיז טּבײה סע .ןופרעד ןפָארטס עכעלטע

 ,ףיוא ךימ ךיא ּכײה
 ;רעגיײז רעד סקעז ןיוש זיא םע
 ,עלעגיּפש ןיא קוק ַא ךיא ּביג
 !רנּפ ַא יװ זיא םינּפ סָאד
 ,טָאג רעּביל ד ,ךַא
 :ןײלַא וד עשז:גָאז
 ,גנונעמָאה רעדנַא ןייק ךיא ּבָאה יצ
 ! ןייז וצ ןירעדיינש .ַא רָאג

 ,ףיוא ךומ .ךיא ּכיײה
 ; הערק ַא שינ ןָאה רעד
 ,ןעקורט רימ זיא ץרַאה סָאד
 העט לעזעלג .ןַײק ָאטשינ זיא'ס
 .ו"זַאא טָאג רעּביל וח ךַא

 וצ טײג יז ןַא ,ךיז טגָאז עּפָארטס רעטירד רעד ןיא
 ןַײרַא טמוק יז זַא ןוא ,"עטָאכָא, םיורג טימ טינ טעּברַא רעד
 ןיא םָאד רעּכָא .עטָאלּב וצ יז ןעמ טכַאמ "טַאטשקרַאװ, ןיא
 :קיניײװ ךָאנ

 ,טעּברַא רעד וצ רימ ךיא םהענ
 ;טעּב ןיא ךָאנ טגיל םַאדַאמ יר
 :ײרשעג .ַא יז םיג
 !טעּפש ױזַא וטסמוק סָאװ

 -לע ליפ ןייז וצ חמונ רעקיזָאד רעד טנייש ,טגָאזעג יו
 ,"טַאטשקרַאװ, טנָאמרעד ָאד טרעװ "עקירּבַאפ , טָאטשנָא ; רעט
 אמזסמ ןטעּברַא סע ואװ ,לקירּכַאפ ןיילק ַא רַאפ גנונעכײצַאּב ַא
 ,"טעּב ןיא ךָאנ טגיל םַאדַאמ יד. .ךעלדײמ ריפ ,ײרד ַא
 יד ןיא ןפורעגנָא טרעװ יז יװ ,"עוװָארטסײמ, יד זַא ,ןמיפ ַא
 טסיז ,"טַאטשקיַאװ, םער ןיא ךָאנ טניואװ ,רעדיל ערעדנַא
 יזַא וטכמוק םָאװ, :סױרַא טעּב ןופ ןגירשעג שינ יז טלָאװ
 ןמיפ רעשישמ רעטקַארַאכ ַא ךָאנ .ךעלשימייח ץ'נַאג ,"טעּמש

 תיריכש םָאװ ,סָאר זיא "עירטסודניאניילק, ןימ ןקיזָאד םעד ןופ
 ;חסּפ ףיוא לָאמַא רשפא ,טּפָא ױזַא טינ ןלָאצ ןעמ טנעלפ
 :רעטייװ לריל ןיא ךיז טגניז סע יװ

 ,רעטניװ םעד ּפָא שעּברַא ךיא
 ;ךשח רימ זיא םינּפ טָאד
 ,ןענהָאמ טלעג ךיא העג
 .חסּפ ףיוא וצ ןעמ טגָאז
 .ו"זַאא ,טָאג רעביל וח ,ךָא

 ,גנולמַאז טנַאמהעל ןיא רעריל יד וצ רעביא רימ ןעײג
 ןיא זַא ,ריואוועג ןרעװ רימ .רעדָאלק דליּב סָאד ךָאנ טרעװ
 ,ןהעש-סטעּברַא עשמיטשַאּב ןייק ָאטינ ןענייז לקירנַאפ ַאזַא
 :ןטקַאפ עטערקנָאק .רעהפיוא ןָא טעמּכ ,רדסּכ טעּכרַאימ

 ,טכַאמעג טעּנרַא יד ּבָאה'כ
 עזָארטסײמ .ןיימ טכייה
 .טכַאנ עצנַאג ַא ןעציז

 ריא ךיא גלָאֿפ
 ,טכַאנ עצנַאג ַא ץיז ןוא
 הירפרעדניא טמוקיפ
 .טכַאװשעגּפָא .ךיא ןיּב

 ױזַא סיוא טעז יז סָאזרַאפ ,טגערפ רעשומ יד זַא ןוא
 .'טכַאנ עצנַאג ַא ןעזעוװעגפיוא ןיּב'כ, : יז טרעפטנע "? טכַאלש,
 :רעטייװ ךיז טיצ ווטָאמ רעקירעיורט רעד ןוא

 ,ןענעל ךימ ךיא וומ טעּפש
 ,ןהעטשפיוא ךיא זומ הירפ
 םירכא עקנַארק עניימ טימ
 .ןהעג טעּברַא רעד וצ ךיא זומ

 ,טײּברַא רעד וצ ךיא םוק
 'טעּפש וצ, :עװָא-עטסײמ יד טגָאז
 :ץודיּת ַא ךיא רעפטנע
 (61 ימט) ,"נעװ ןעטייו .ַא ּכָאה'כ,

 עקנַארק ,רענייּב עקנַארק ,ןייטשפיוא ירפ ,ךיז ןגייל טעּפש
 טנָארט םָאװ ,װ'טאמ רעד ,יײ-שעגײװ רעד זיא סָאד -- םירנא
 ,רעריל-רעשעּצרַא עשיריל עלַא יד ךרוד טעמּכ ,ךרוד ךיז
 :ןּב-ַאפ ערעקרַאטש ןיא לָאמ םעדעי טריאירַאװ ןוא

 ןעציה עסיורג יד ןיא רעמוז
 ;הֹעװ רימ עלעּפעק ןיימ טוט
 ןעציה עסיורג יד ןופ יװַא טשינ
 .ןהעטשּפיוא הירפ ןופ רָאנ

 ,רענייז ַא ןעּביז םוקכ זַא
 ."טוג ויא'ס , :עוָארעטכײמ יד טגָאז
 ,טכַא ףיוא לטרעפ ַא םוק'כ זַא ןוא
 ,טולּב ןיימ רומ יז טּפַאצרַאֿפ

 א
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 -ימ, יר איומ טָאה'מ ,טעּברַא רעד וצ ךיז טליא'כ
 ןױש ןעמ טסע ,טולּב סָאר ןפַאצרַאפ טינ לָאז "עוָארעטס :

 טסע'מ ןוא טימ ךיז טגנערּב ןעמ .םייהרעדניא טינ ןסייּבנָא םָאה
 *עװש ערענעלק ַא וצ טגנערּב גָאטימ .טעּברַא רעד ייּב סע
 :ןײלַא עמַאמ יד בור סָאד רעּבָא ,לרעדורּב ַא ,לרעטס

 ,גָאטימ ןסע רימ טגניירּב .וילעמַאמ ןיימ זַא
 ,ןעמהיר עזָארעטסײמ יד יז טומ
 ,לעפעל ןטשרע םעד םהענ ךיא זַא ןוא
 .ןעניגרַאפ טשינ רימ יז שומ

 םײנרַא ןיימ ייּב רימ ךיא ץיז
 ,עעט עלעועלג ַא קנירט  ןוא
 עוָארעטסײמ יד ןרַא טמוק
 (70 'בנ) .'העװ ןוא דניו :טגָאז ןוא

 -רַאפ וצ סָאװ ָאטינ רשפא זיא "עוָארעטסײמ,, רעד ןוא
 .קיטשרוד ןוא קירעגנוה ךיוא ןײלַא אמהפמ ,ןעקנעד

 ןּבלַאװש עשטשרע יד רַאפ ,סיוא טוייװ ,ןעוועג רעווש
 יד טָאה ,ךיז ןריזירַאטעלָארּפ וצ טפַאשרעשעּברַא רעד ןופ
 רעד דַאפ טגָאלקעג ךיז דעטכָאט עשיטַאּבעלַאּב עטמערָארַאּפ
 רַאפ .טנייװעג טָאה עמַאזנייא יד ,עטנלע יד ןוא ,"ילעמַאמ,
 :טָאג

 ,חסּפ רעומ-לוח טמוק םע
 ,םייהרעדניא ךעלדיימ עלַא ןעציז

 14 "הרמוו העירּב השעמ, ןגעװ - קירע סקַאמ

 -ענייב עקנַארק עניימ -טימ ךיא רעּבָא
 .ןײג טעּברַא רעד וצ זומ
 ןעטעּב ךיא לעװ טָאג וצ
 ; ןייועג םיורג ַא טימ
 ןעריוּבעג ןיּב ךיא םָאװ וצ
 .ןייז וצ ןירעדיינש ַא

 ,רעגנוה קידנעמש .דייל ךיא
 :ןעסע וצ סָאװ טשינ בָאה'כ
 ,ןעטעּב טלעג ךיא העג
 .ןעסעגרַאפ רימ ןעמ טכייה
 (207יז ,2יב :ןהּכ ייּב 'רָאװ ;72 'מונ) .ןו"זַאא ...טָאג וצ

 טָאה ,טינ טנַײװ ,רעמ טינ ןיוש טעּב לדימ רעדנַא ןַא
 -סעּביל יד יװ ןוא ,טרינגיזער ,ןעװעג שאימ ןצנַאגניא ןיוש ךיז
 :יז טגניז ןָאמ ןשיריל ַא ןיא ,עריא רעדיל

 ַא טהעג ןעסיורד ןיא ,ןענער ַא טהעג ןעסיורד ןיא
 , ןענער

 ;ײנש ַא ,יינש ַא טיש עס ןוא
 ןערָאװעגנָא ךיא ּבָאה ,ןערהָאי עגנוי .עניימ
 (69 יטנ)  .יינעג םייּב קידנעטש קידנעציז

 ןקוָאד םעד טָאה רעלמַאז רעד סָאװ ,רָאנ דָאש ַא .
 .טפעשעגסיוא קינײװ יװַא לַאירעטַאמ ןרעיימ

 הרמוו העירב רשלמ ןנעוו
 (ַאוילָא-קיצנַאד) קירע סקַאמ ןופ

 הוטארטמיל 1
 ילגנ ,419 'מונ רעכעלחיפסיוא ,189 'מונ ,רעדיינשנייטש

 השעמ, ןופ טלַאהניא םעד ;914 'מונ 613 יז ידָאּב יטַאק ךיוא
 טננערּב ןלעלַארַאּפ עטנַא:ערעטניא עקינײא טימ "הדמוו העירב
 -ָאליפ עשידיי ,""ןרעּב ןופ ךירטיד, לקיטרַא ןייז ןיא .ףיטש .נ
 .1994 ,3--פ 'מונ ,"עיגָאל

 השעמ? ןופ (ז"עלּב גנורעפילרעּביא) הרוסמ יד 2
 ."הרמזו העירּב

 ,עלעווָאנ -עזנוא ןופ ןּבַאגױא 3 טרדיטָאנ רעדיינשנייטש

 בקעי ןופ ןיז יד ייּב ןענישרער יא עששרע יד עכלעװ ןוֿפ
 רענדעצ .1669--1657 ןרָאי יד ןשיװצ םקסה=ןמ , גָארּפ ןיא ק"ּב

 וו ם'אעזמ שיטירּב ןופ ןקורד יד ןופ גָאלַאטַאק ןייז .ןיא
 השעמ , 1139 רעדָא-טרופקנַארפ עּבַאגפױא .ַא טריטָאנ (128

 המכח ןואל טאה ארמיז איװ השעמ יש ןייא ...הרמוו האירּב
 ."ןהעז

 רעּבָא טנָאמרַאפ קעטָאילגיּב-טָאטש רעניַאמ-טרופקנַארּפ יד
 יד ןייז וצ טנייש סָאװ ,עלעזָאנ רעזנוא ןופ רַאלּפמעזקע ַא
 העירּב השעמ, ןופ עּבַאגסיוא-קורד ענעגנַאגרעד ונוא וצ עטסטלע

 םוצ טקעפעד רעדל ,,לכיּכ ויַאטקָא-ןיילק ַא זיא'ס ."הרמוו
 ןושרג ןּב בקעי ךרוד 1597 ראי ןיא עיצענעװ ןיא טקורדעג ; ףו
 ןקייָאד םעד ןגעװ .{ םישודק ינּב. ךעלניישרַאװ--ק"ּכ)  ק"ּכ
 זיא ןעמָאניּב ןייז ;64 יז 'טיל ןוא ישעג רוצ ,ץנוצ עז רעקזרד
 ןיא ןקורד וצ ןּבױהעגנָא טָאה רע ;לַאװ רעדָא לָאװ ןעװעג
 ןוא גָארּפ ןוָאלרַאפ ךיילג רעּבָא טָאה ,1588 רָאי ןיא גָארּפ
 רע ואװ ,עיצענעװ ןיא ןיוש רע טקורד טרעדנוהרָאי ףומ
 ּביהנָא ; "והילא יבד אנּת, םעד ןּבעגעגכױרַא 1598 ּב"צ טָאה
 ןיא רע ואװ ,גָארּפ ןיא רעדיװ ןױש רע שקחד ה" 6
 .1690 רַאפ ןּברָאטשעג

 :ויא ץּנַאנסױא רענַאיצענעװ רעד ןופ טַאלּב-רעש סָאד
 השעמ ןיא טימ לשמ ןייא 'נוא ידמוו העירּב ןופ השעמ

 .ה"בקב ןשלאה לאז רנייא ךיז וד ארמג רד שוא ןמוניג
 שוײװ רד איב רד ךא דיסחה אדוהי יכר ןופ האוצ איד 'נוא
 :איירו ןיג לאז רע זד געװ ןעד םנַײא

 ק"ב ןושרג רכ בקעי רניד רעוא טנאה ךרוד טקורדיג
 ויממ עצויה לככ תשרכ הריגה :א פ ק"קב תעּכ רדה לאוו ל"צז
 ":האיצינױב הױאג יד ןאוו תיכנ ק"מל ז"נש השעי
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 ןענייז "ק"ב בקעי ןופ ןיז, יד ןופ ןּבַאגכיוא-קורד יד
 ,הרעשה יד ןגָאומױדַא רעּבָא געמ ןעמ ;טנַאקַאּב טינ רימ
 -ָאמ רעייז ןופ עּכַאגמױא יד טקוהדעגרעּביא ןּבָאה ןיז יד זַא
 "ה-מוו העירּב השעמ, ןופ ןּצַאגכיוא-קורד עלַא זַא ה"ד ; רעמ
 עשינכעט עלַאמינימ שמ ,חסונ ןכעלשיהנייא ןייא רָאּפ ןלעטש
 .ןעגנורעדנע עכעלכַארּפש ןוא

 ךױא רעּבָא דימ ןגָאמרַאפ "הרמזו העירּב השעמ, ןופ
 "יז סָאד .1585 רעדָא 1380 רָאי ןיא ןּבירשעג ,די-בתַּכ ַא
 -למַאז ןכעלטפידשטנַאה רענעכנימ םעד ןופ 78--67 טַאלּב ןענ
 .טיור אדוי ןּב קחָצי זיא רעּבײרש רעד .100 'מונ דנַאּב
 טעּביַאַאּב רנַאּבלמַאז ןקיבלעז םעד ןַיא טָאה פָאװ ,ןעגניל
 ןופ תוישעמ פ ןוא "םונַאיפטקוא ריק, ןַאמָאר םעד ךָאנ
 -ָאנ רעזנוא ןופ ףוכ םוצ ."ךוּכ-השעמ, םעד ןופ זיירק םעד
 ."כו ארקא ה םש יכ :ראי םיא ןנירשיג, :טמוק עלעװ
 טכער םָאד ןּבָאה רימ ןוא -- 'ה םעד ןענעכערוצ רימ ןלעוו
 טוומעג יװ-ײס טלָאװ 'ה םעד ףיוא םירָאװ ,ןָאפ טינ סע
 תויה .1585 עטַאד יד ךיז טמוקַאּב ןַאד -- ךירטש ַא ןעמוק
 םעד ןופ זיא השעמ-סונַאיװַאטקָא עקידרעירּפ יד יװ רענָא
 ןעמ ףרַאד ,1:50 רָאי ןיא ןּבירשעג ןעגנילטיור קחצי ןקיּבלעז
 יד ןעמעננָא "הרמוו העירּב השעמ, ןופ די-בתּכ ןרַאפ ךיוא
 .עטַאד עטצעל עקיזָאד

 קורדרעּביא ַא טינ רעּכָא זיא עּצַאגכױא רענַאיצענעװ יד
 .נוא ןטכקעט ערייב ,טרעקדַאפ ; רי-בתכ-ןעגנילטיור םעד ןופ
 *ַאפ רעמַאזנײמעג רעד ץיוחַא זַא ,קרַאטש ױזַא ךיז ןדיישרעט
 ץלַא זיא ןעגנודנעוו עמַאזניימעג ,עטלייצעג ,רָאּפ ַא ןוא -- עלוּב
 *:עדיא שינ טײװ זיא עלוּכַאּפ יד וליּפַא ןוא ,ןדײשרַאפ יז ןיא
 השעמ, ןופ םעיסרעוו ײװצ ןופ .ןדייר ןָאק ןעמ זַא ױזַא .שימ
 רענַאיצענעװ (3 ןוא עיפהעװ:ןעגנילטיור (א :"הרמוו העירּב
 :עיסרעוו

 ,טסקעט=ןעגנילטיור םעד ןופ עלוּבַאפ יד 3
 ײּב טּבילַאּב רעייז זיא ,תבוט ןופ ןוז ,הרמז רעגנוי רעד

 רעטשרעּבייא רעד ןיא רע ,םילשחחי ןיא ךלמ ןשידייי םעד
 ןייז .לארשי קלָאפ םעד ןופ רעטכיר רעד ןוא ףיוה ןייז ףיוא
 ןוא יורפ ַא רעּביא טּפשמ .ַא טימ טרירטסוליא טרעװ המכח
 העטָאפ רעייז ןליישעצ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,רעדניק ייוצ עריא
 ןוא ּפעק ייוװצ טַאהעג טָאה ןיז יד ןופ רענייא ןוא ,השוהי
 ןסיג ןמייהעג טָאה הימיז .םיקלח ייוצ טפרַאדעג סעד ּבילוצ
 ך'וא ןעיידש ןעמונעג טָאה ןַאד ,ּפָאק ןייא ףיוא רעסַאװ עפייה
 ויאס ןַא ,ןרָאװעג רָאלק ָאזלַא ויא'ס ,ּפָאק רעטייווצ רעד
 ןוא הדמיז ,ךלמ רעד .קלח ןייא םיא שמוקס ןוא .שטנעמ ןיײא
 ?ןהּכ םייּב הרועפ .ַא וצ ןדַאלעגניא ןרעװ תבוט רעטָאפ ןייז
 העירּב דעטכָאמ םניגיפ הרמיז טעזרעד ָאה ןוא ,ןיִגיִפ לודג
 .ּביל םיא טָאה העירּב ךיוא ןוא ,ריא ןיא ךיז טּבילרַאפ ןוא
 רעּביַא ה-מיז טייג ,ןייא ןּפָאלש עלַא ןעװ ,.הדועפ- רעד ךָאנ
 ןייז יירט וצ ךיז ןגָאז עטּבילעג עדייּב ןוא ,רעמיצ םהעירּב ןיא
 וצ ם'מנרּפ דיפ טקיש רעטָאפ םהימיז .ןרעדנַא םעד רענייא
 רעד ,ךוריש םעד וצ הטכפה יד םיא יב ןשעּפ לוחג ןהּכ סעד
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 ןָא טינ םיא טייטש סע םירָאװ ,פָא רעּנָא טגָאז לודג ןהּכ
 ַא טינ ןופ סיוא טזייװ זיא רעכלעװ ,הרמיז טימ ךודיש רעד
 העכלעװ ,ךלמ דעד ןירַא ךיז טשימ םע .םוחי םענעּביוהעג
 שהער ןוא ,לודג ןהֹּכ םעד ,לָאמ ייװצ וליִפַא ,ךיז וצ טפור
 רעד ,טינ רעּכָא טפלעה סע .ךודיש םוצ .ןייז םיכחמ ֹוצ םיא
 רַאפ יד ךיז ןעעז ליײװרעד .ּפָא שירָאגעטַאק טגָאז לחג ןהּכ
 החמיז ןיהואװ ,לודג ןהֹּכ םעד ןופ זױה םעד ןיא עטּניל
 ןשוק יז ןוא ,לוש ןיא ןענװַאד קעװַא ןעײג עלַא תעשּב טמוק
 ןַא ,השעמ ַא ךיז טכַאמ לייורעד ."לאמטנזיוט , ייּברעד ךיז
 ןרָאט טינ ןלָאז ןדיי ,הריזגַא טכַאמ (טסּפױּפ רעד) רויפיּפַא רעד
 ןײג ןרָאט םינ ןלָאז ןעיורפ עשיר ןוא רעדניק יד ןשידיי
 וצ ןרַא טינ טקּפיױּפ רעד ךָאנ שזָאל וצרעד ; הלינט רעד וצ
 טלַאפ ָאד .ןטיט ךיילג ײז טסייה ןיא םינלדהש עשידיי ךיז
 ,םעדכרוד ה-מיז ןופ ןרעװ רוטּפ לודג ןהּכ םעד עעדיא ַא ןייא
 סלַא - ,טסּפױּפ םוצ ןלדּתש םלַא ןקיש םיא טעװ רע סָאװ
 ּביױא .העירּב רעטכָאט ןייז לודג ןהֹּכ רעד וצ םיא טגָאז ןיז
 ןוא הריזג יד ןייז וצ לטבמ טסּפױּפ םייּב ןלעוּפ ןזייװַאּב טעװ רע
 ,רעכיז יא לודנ-ןהֹּכ רעד םירָאװ -- ,ןעמוקקירוצ םולשּב
 ַא ךרוד טגנילעג ןהרמיז רעּבָא .ןעמוקמוא טעװ הרמיז זַא
 ןפרָאװעגדעדנַאניפ טָאה הדמיז :ןוויטימירּפ ץנַאג ַא -- לציּפש
 םיא ןזָאל ןוא ,םירמוש יד ףיוא ןּביײלקפ  עכלעו ,טלעגניילק
 םיא ןגייצרעביא ןוא טקּפױּפ םוצ ןגירקנירַא ךיז--ךרוד לייווהעד
 רַאפ שינ רעּבָא ,אפוג םיא רַאּפ ךעלדעש זיא הריוג ןייז זַא
 עשיר" רעדיװ ּבױא ;ןדײ ּפֶָא טכַאװש הלימ םירָאװ ,ןדיי יד
 לוחּכ ןרעפכורפ ןדיי ךיז ןלעװ ,הדינ ןטיהּפָא טינ ןלעװ ןעיורפ
 ,הרױג יד לטנמ ָאולַא ויא רויפיּפַא רעד ."הּנרי ןּכ,/ םיה
 לורג ןהֹּכ רעד .ףמואירט טימ קירוצ טמוק דלעה רעזנוא ןוא
 .רעטכָאט ןייז ןּבעג טינ רעדיװ ליװ ןוא טרָאװ ןייז רעּבָא טכערּב
 ךָאנ .העירּב טּברַאטש ךיז ןשוק ןּבילוצ רשפא ןוא רעצ רַאפ
 רענעי ףױא ןהרמיז דרעפ שיטסימ ַא טריפרַאפ טוט ריא
 טעורעד רע ןוא ,(עלקה:ףּכ ןימ ַא ןיא ,םיוא טוייווו טלעוװ
 ןּביילּב טרָאד זומ יז -- ,ּפערט יד ףיוא לּביטש ַא ןיא ןהעירּב
 ך טלַאה הימיז .ךיז ןשוק ןרַאפ ףָארטש םלַא גָאט טכַא
 רע וַא ,פיוארָאפ םיא טגָאז יז שטָאכ ,יז טשוק ןוא ןייא טינ
 הליפּת טוט רע .גָאט ןטירד ןפיוא ןּברַאטש םעד ּבילוצ טעװ רע
 איבנה והילא .ןדע-ןג םעד ןיא רעּבידַא דלַאּב טייג העירּב ןוא
 .עטסטנעָאנ עלַא טימ ךיז טנגעזעג הרמיז ,םיחַא םיא טריפ
 לאכימ ןוא לאידבג םיכאלמ יד .גָאט ןטייה ןפיוא טּברַאמש ןוא
 ! 'ואװ ,ןדע-ןג םעד ןיא רעּפרעק ןטיוט ןייז קעװַא ןגָארט ןוא ןעמוק
 ,ןהעירּב טימ הנותח ןייז דַארַאּפ םיחג טימ ּפָא טליּפש ןעמ
 .הֵכְרֹּב יד טכַאמ ןיײלַא ה"ּבקה ןוא

 .טסקעט-ןעגנילטיור םוצ ןלעלַארַאּפ ןוא ןלעווק 4

 ּפעק ייזצ טימ ןשטנעמ ןרעּביא טּפשמ םעד ןופ השעמ י

 ןשיאערּבעה ַא ןופ ,רעשמ ןיא רעדיינשנייטש יװ ,ןעמונעג זיא

 -ישרעד ,"תודנאהו תושרדמהו תוישעמה רוּביח, לכיב-השעמ

 11 'מונ השעמ -- ,1951 רָאי ןיא עיצענעװ ןיא טשרעוצ ןענ

 ,(605--06  י'דָאּב 'טַאק עמ
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 טָאּביַאמ-הלימ םעד םורַא סערנעגעל יד ןופ ומי רעד
 טָאה סונַאירדַאה רסיק רעשימיור רעד .רעשירָאטסיה .ַא זיא
 סואיּפ םונינָאטנַא רכיק רעד ןוא ,הלימ יד ןטָאּברַאפ ךעלמענ
 ןיא ןייַא ויטָאמ רעד זיא ןענַאד ןופ .טפַאשעגּפָא הריזג יד טָאה
 -ַאמ} עו ,םינינָאטנַא ןוא יּבר םורַא םעדנעגעל לקיצ םעד
 םעד ןיא ךױא .51 'ז ,1899 ,"דוי 'ד ינסיו יד ריפ ןיוַאג
 ןוא ,1609 רַאפ ןענישרעד סלַאפנלַא זיא םָאוט "ךוּכ-השעפ
 ,(1580 רַאפ ךָאנ ,ןזײװרעד טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ּורּפ'כ יװ
 ײר ַא טעּביַאַאּב ןוא טריּפָאק טָאה ןעגנילטיור ןכלעװ ןופ ןוא
 ,100 'מונ רייבתּכ רענעכנימ ןקיּבלעז םעד ןיא ךעלהשעמ
 יז ַא ..יטָאמ ןקיּבלעז ןטימ ךעלהשעמ עקינײא ןַארַאפ ןענייז
 רכיק ַא ןגעװ ,ארפק רֹּב טימ 932 'מונ השעמ יד לשמל
 הלימ טרעװיַאפ ןיא םינלדּתש ןייק וצ טינ טזָאל סָאװ ,םיור ןופ
 טמּפיוּפ ןשידיי םעד ןופ 188 'מונ השעמ ןַאד ; תּכש ןטלַאה ןוא
 סָאװ ,טמּפיוּפ םעד ןופ ויטָאמ םעד ןעניפעג רימ ואו ,ןנחלא
 ןעיורפ ןיא רעדניק יד ןשידיי טינ ןלָאז יז ,ןדיי ףיוא רזוג זיא
 -השעמ רעד טול עיצַארעמונ .יד) .הליבט רעד וצ ןייג טינ ןלָאז
 .(םַאררעטסמַא ,1701 ץּבַאגיוא-ךוּב
 -ַארַאּפ ַא ןזיװעגנָא ןיוש ףיטש .נ טָאה וטטָאמ-םוחי םוצ =
 ןּבעג טינ ליװ ךלמ רעד ואוו ,"דימש םעד דנַאליװ, ןיא עלעל
 ; דימש רעד ןָא טינ םיא טיטש'ס ליװ ,רעטכָאט ןייז דימש סעד
 .נָאזוצ ַא ךָאנ טרָאװ ןייז רע טכערּב ,לודגןהּכ רעזנוא יװ ןוא
 ןהדמיז טגָארטרַאפ סָאװ ,דרעפ ןשיטסימ ןטימ רעדיװ השעמ יד
 -- .רענרעּב .םעד ךירטיד ייּב רימ ןפערט ,טלעװ רענעי ףיוא
 :ַאפ ןענייזס זַא ,ןּבעגוצ טנעקעג ךָאנ םעד וצ טלָאװ ךיא
 -דיװ, ןטימ טנַאקַאּב ןעועג זיא רּבחמ רעד זַא ,םינמיפ ןַאר
 בע רעקידננלָאפ .תודע טגָאז ףיורעד ."ןַאמָאר-רומרַא--טליוװ
 ןופ .ןדע:ןג םוצ טריפ סָאװ ,געװ ןפיוא טמוק .הרמיז :דָאז
 ברח, ןופ ויטָאמ םעד ןּבָאה טנָאקעג רּבחמ רעד טָאה שמוח
 -נַאנופ טרעװ װיטָאמ רעד יװ ,ןפוא רעד .רעּבָא ; "תכּפהתמה
 נעװ ןפיוא :ןַאמָאר-רוטרַא םעד ןופ טמַאטש ,טעּברַאעגרעד
 ןסָאגעג זיא'ס ןכלעװ ןיא  ,ןייטש רעסיוחג ַא טגיל ךעלמענ
 טסילש סָאװ ,דָאר ַא ףיוא ךיז טיירד ןייטש רעד .דרעווש ַא
 דָאר יד ןוא ,הליפּת טוט הרמיז .ןדע-ןג םוצ ןנעװ עלַא ּפָא
 :ריטרַא ןשידי ןיא יװ טינ ,'סיָאלַאגיװ, ןיא יוװ ןייטש טביײלּב
 ,סרעטעמ עקנַאלּב טימ עקנָאל ַא ףיוא רע טמוק רעטייו .(ןַאמָאר
 ןוא .ןיגכרוד ןעק רע ןוא הליפּת ןייז ףיוא ךיז ןלייטעצ סָאװ
 ןוא לּביטש ַא ןיא ןציז סָאװ ,עטױט יד טימ דָאזיּפע רעד ךיוא
 ,ןרירוצ שינ ךַאז ןײק וצ ךיז לָאז רע ,דלעה םעד ןענערָאװ
 םעד ןיא רעטיר עטפושיּכרַאפ יד ןופ טעײװעגנָא .ןייז ןָאק
 -וצ ךיז ןטָאּכרַאפ ןטליװדיװ זיא'ס עכלעװ וצ ,ןַאמָאר-רוטרַא
 .ןריר

 .טסקעט דענַאיצענעװ םעד ןופ עלוּבַאּפ יד 5

 ןכעלקערש ַא רָאפ טלעטש טסקעט רענַאיצענעװ רעד
 רעד ןיא טּפיוהרעּביא ,טסקעט-ןעגנילטיור רעד יּבנל רוציק
 טרעװ רעכעלריפסיוא ;עלעװָאנ רעד ןופ טפלעה רעששרע
 דָאויּפע םעד ןופ קידנּבײהנָא טשרע טפקעט רענַאיצענעװ רעד
 ,הריזג רעשימיור רעד טימ
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 תבס) תגט ,(הרמו טיע ירמז ,העירּב :ןענָאזרעּפ יד
 ָאולַא זיא םנקריוה ;םנקריוה ןופ ןוז ַא ןוא ,רעטָאפ םהרמז זיא
 רעד ; (ןיגיפ טינ הילתע טסייה לודג-ןהֹּכ רעד ; (עדייז םירמז
 ןופ רסיק רעד טסקעט רענַאיצענעװ םעד ןיא זיא רויפיּפַא
 ןופ ךלמ רעשידיי רעד קינעטרעטנוא זיאס ןעמעװ = ,םייה
 .םילשורי

 ײװצ יד טימ ןשטנעמ ןרעּביא טּפשמ ןטימ רָאזיּפע רעד = -
 הרועס רעד טימ דָאזיּפע רעד ךיוא טלעפ'ס .ירטנל טלעפ ּפעק
 קעװַא ןעײג תורוש עששרע יד ןיא דלַאּב . .לחנ-ןהּכ םייּכ
 לָאמ ןייא רָאנ ךיז זיא ךלמ רעד .לודג ןהֹּכ םוצ םיסנרּפ יד
 ךודיש םוצ המּכפה ןייז ןּבעג לָאז רע ,לודג:ןהּכ םייּב לרּתשמ
 רכיק רעמיור רעד ..(לָאמ ייווצ--טכקעט:ןעגנילטיור .םעד ןיא)
 =טוו םעד ןיא) הל בכ ןיא הלימ ,תנש :ןכַאז ײוד טָאּברַאפ
 טסילשַאּב ךלמ רעד .(ייװצ עטצעל יד זיולּב טפקעט-:ןעגניל
 ,ףןַאלּפ ןליזָאד ןפיוא טלַאפ לודג-ןהֹּכ רעד--'לטיוד) ירמז ןקיש
 טעװ ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ זַא ,גנידַאּב םלַא טלעטש ירמז
 לוד:ןהּכ רעד ןוא ,רעטכָאט ןייז ןּבעג םיא לוחג-ןהֹּכ רעד
 :'לטיור) עיסימ סירמז ןופ ןדירפוצ זיא העירּב .החטבה ןייז טיג
 ךרוד טײג ירמז .(עיסימ ןייז ןופ הרמז ןטלַאהּפָא ליװ העירּכ
 ,םעד ןיא ,ןגינעפ רע טפרַאװ ןטשרע םעד ןיא ,ןרעיוט ירד
 .(רעיױט ןייא :'לטיוח) ןדליג ןמירד םעד ןיא ,םנשָאהג ןטיוצ
 .ָאפ ריא ןוא ןעמוק םירמיז ךָאנ רעצ רַאפ טּברַאטש העירּב
 ,ןיז םעד תוכלמ ןייז ןּנעגעּביא ליװ ךלמ רעד .ןגָאזּפָא סרעט
 ךָאנ זָא ,טרעלקרע ךלמ רעגנוי רעד :'לטיור) דניירפ םירמז
 -רַאפ לייוורעד .(הרמיז וצ ןײגרעּביא תוכלמ ןייז טעװ טױט ןײז
 רע טניפעג ןהעירּב .טלעװ רענעי ףיוא ירמז דרעפ ַא טריפ
 ,טערקפיד טגייװשרַאפ 'לשיור) םנ הי ג םעד ןופ רעיוט םעד ןיא
 וצ ךיז טרנעװ יז .(העירב ךיז טניפעג טרָא ןַא רַאפ סָאװ ןיא
 רע 6 :המוהה ךאלמ םייּב ןכַאז ירד ןטעּב לָאז רע ,םיא
 ןזײװ ןירמז לָאז רע 4 ;םנהיג םעד ןופ ןעמענפירַא יז לָאז
 המורה-ךאלמ רעד 43 ; םיעשר יד ןופ םירוכי יד ןוא םנהיג םעד
 לָאז רע ידכּב ,דרעפ ןשיטסימ םעד ןּבעגקירוצ ןירמז לָאז
 ךיז טפייר רעפעגמוא ָאד -- .ןשטנעמ וצ ןעמוקקירוצ ןענעק
 ךיא .רַאלּפמעזקע דעטרופקנַארפ רעטקעפעד רעד רעּביא רעדייל
 םעד ןיא טינ טרירוניפ איבנה והילא זַא ,רעשמ רעבָא ןיּב
 :ירַא ןענייז סעיצקנופ .ענייז עלַא םירָאװ ,טסקעט רענַאיצענעװ
 רוּפש ןייק ָאטינ זיאס ןכלעװ ןופ ,המודה-ךאלמ םוצ רעּכ
 .טפקעט-ןעגנילטיור םעד ןיא

 ןטסקעט עדייּב ןופ קיטסירעטקַארַאכ 6

 ,טכיּב-השעמ שיריי שיּפיט ַא יא טסקעט רענַאיצענעװ רעד
 היטנ רעקיַאטש ַא טימ ,"דומַארעטיל-ףיוהלוש ,, םיט םעד ןופ
 טעמּכ יװ  ,ןוזפיחּב ךיז שלקיװטנַא עגירטניא יד .רמומ וצ
 ןַא ,,ךיז טליפ'ס םירָאװ ,ךעלכיּב-השעמ עשידיי עלַא ןיא
 רעד רָאנ ,השעמה-רוּפיס רעד שינ :רקיע רעד זיא סָאה טינ
 רעגַאיצענעװ רעד טָאה ןַאד .ךַאזשּפױה יד זיא לּכשה-רמומ
 רעד ןוכ םישדפ עשיטסַאטנַאפ יד ןשטייטסיוא עבט ַא טסקעט
 טָאה סָאװ ,דרעפ סָאד זַא ,ןידמיז טלייצרעד העירג : עלוּבָאפ
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 יד ןוא ;ךאלפ ַא זיא ,שלעװ-רענעי ףיוא ןגָארטרַאפ םיא
 ןעניז ,ןטָארטעג זיא רע עכלעװ רעּביא ,םרעפעמ עקנַאלּב
 רעּביא טפיה טפקעט רענַאיצענעװ רעד .תומשנ עטלגָאװרַאפ
 ?ןעגנילטיור םעד ןופ ןדָאזיּפע:עּביל ןוא םיטרפ-עּכיל עלַא
 ןפעיט ךיז ןנעלפ ןדלעה יד זַא ,רָאנ םיײװ רע ; טפקעט
 ; ןשוק לָאמ טנזיוט ךיז ןגעלפ ןוא לוש ןיא ןענװַאד םעד תעשּב
 ןעװ ,רּבחמ רענַאיצענעװ רעד טלײטרוארַאּפ דניז עקיזָאד יד
 -עג טינ ןּבָאה עטּבילרַאּפ עדייּב זַא ,טלַאה רע :דלימ ךיוא
 ;גנושּב טלדנַאהעג ןּבָאה ײז ,ןײמ ןטכעלש ןייק ייּברעד טַאה
 גנונײמ עקיזָאד יד !דױזמּכ סע ןעוט סָאװ ,יד רעּכָא זיא ײװ
 רָאג רעװ ךיא-.., :ירמז וצ דיר סהעירּב ןופ 'ןעז וצ זיא
 וד לאו איװ 'נוא ןגעװ ןשוק שאד ןופ טכירג ךילגיטרעה
 איד ןכאז ןיכלעז וצ רבא טניימיג ןזיב וצ טינ ןבאה שע רימ
 טכיריג ןרעװ ן:יבלעז איד וד שיוא ראפ וצ ןניימ ןזיב וצ שע
 ךיז ןשוק ןּנילוצ שטרעװ ךָאד ...'םנהינ ןופ טנורג ןעד טימ
 יז ןיא ,םנהיג םעד ןופ רעיױט םעד ןיא טלגָאװרַאפ העירּב
 טעּב ירמיז זיּב ,"ךילגיטרעה ראג, טעּפרשעג טרָאד טרעװ
 רַאלּפמעזקע רעטרופקנַארּפ רעד .המודה-ךאלמ םייּב סיוא יז
 םָאװ ,וָאעטָאּפָא רעד זַא ,ןיימ'כ רָאנ ,טקעפעד רעדײל זיא
 -רַאפ עדייּב יד ואװ ,טסקעט-ןעגנילטיור םעד ןופ ףוס םוצ טמוק
 זיא ,ןדע-ןג ןיא ןעמונעגפיוא .דַאדַאּפ ַאזַא טיט ןרעװ עטּביל
 ַאװש קידנטידַאּב טסקעט רענַאיצענעװ םעד ןיא ןעוװעג יארַא
 : .רעכ

 רענַאיצענעװ םעד ןופ ןליצ יד רָאלק ןענייז םעד םימ
 ןשוק סָאד ןלײטרוארַאפ ,םנטשרע : יײװצ ןענייז יז .לכיּב-השעמ
 ,טרָאװ פָאד ןכערּב םעד ןגעק ןטערטסױרַא ,םנטייווצ ;  ךיז
 יד .לוד;ןהֹּכ רעד ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,ף-תעיקּת םעד
 השעמ וד, :המדקה עצרוק יד זנוא טרעלקרעד ןליצ עדיימ
 ןיז לאז רניא וד טשייװ ,ןוש ראג ירמז 'נוא העירב ןופ
 ליװ .ןטלאה ףכ 'עיקת ןייז לוז רנַײא זד 'נוא .ןומשיב טראוו
 ןיז לאז רנײא 'נוא .ןטלעגטנא שלעװ רנעײ ףױא טינ שרע
 רצי ןעד ןגיק ךיז רע זד 'נוא .ןקרעװ ןייז לא טימ גיטכוצ
 ..."ןקרעטש טוט ערה

 רעד ,לכיב-השעמ ַא ָאולַא זיא טסקעט רענַאיצענעװ רעד
 ,ןיוש טרעװ ָאד .ןַאמָאר ַא רעּבָא זיא טסקעט-ןעגנילטייה
 ,עּביל רער ףיוא טלעששעג ּפָארט רעד ,ןַאמָאר ןדעי ןיא יװ
 שטָאכ ,ןפָא ץנַאג טזיויטַאּפמיס ןעגנילטיור קחצי רעכלעװ טימ
 , ןעגנוקרעמַאּב ענייז ,תמא ..רעטקַארַאכ ןשיררע ןייר ַא טגָארט יז
 ךרודַא רע טלגומש ןעגנורינעצסניא-עגירטניא .ןוא . ןעגנודנעװ
 -ַאמ בלא ה זױלּב רעיָא ,קיטכיורָאּפ סָאװטע ,טריקכַאמ-בלַאה
 טכַאמ'ס זַא ,ױזַא ,קיטכיזרָאפ סָאװטע זיולּב ןוא טריקס
 עדייּב רעדָא הּפצוח רעדָא עינָאריא ןופ קורדנייא םעד לָאמַא
 טימ ךיז ןשוק ןּבילצ טּב-ַאטש העירב ןעװ .ןעמַאזוצ ןכַאז
 רנייק לוז םורד, :שצָאלגרַאפ-םורפ ןעגנילטיור טקרעמַאּב ,הרמז
 .ןוב רניא ןעװ. :וצ רעּנָא רע שיג דלַאּב ,"ןסוק שינייא
 ןעװ ,ךיז ןשוק שינ ָאולַא רָאמ ןעמ ,"טיג- קעו ןיה םונייא
 ?ןעגנילטיור ןטיול ? ןעמ געמ רעירפ רעּבָא ,ךיז טריישעצ ןעמ
 ןּנרַאטשעג ןיא העירּב יצ ,קפס ַא ֹוליִפַא טײטשטנַא טסקעט

 -.יהרטוו העירּב השעפ ןגעװ = קירע סלקַאמ

 :העירּב טנָאז רעירפ סָאװטע .ךיז ןשוק ןרַאפ ףָארטש םלַא
 ןברעטש שומ ךיא שד לאו שיײװ ךיא ,טגלקיג שע ײז טאג,
 סָאװרַאמ .רײל ןופ ,רעצ ןופ ָאזלַא טּברַאטש יז ."דייל רו
 -רַאפ טסייה עיצקורטסנָאק עמורפ יד ?הרמז רעדיװ טּברַאטש
 שנ ךיז טָאה וע םיָאװ ,ןּברָאטשעג זיא רע זַא ,ןייטש
 טינ ,טלעװ רענעי ףיוא ןהעירּב טשוקעג ןוא ןטלַאהעגנײא
 טימ ךרודַא רעּנָא ןעמ טנעײל .גנונרָאװ ריא ףיוא קידנקוק
 / וַא ,ןעמ טקיעמַאּב ןַאד ,ענעצכ עקידנכערּפשטנַא יד ּפָאק
 ףיט ,-ע עד ַא ץנַאנ ַא ןרָאװעג טרעײלשרַאפ .ָאה זיא רעדיװ
 העירּב שימ שינענענַאּב -עמשרע רעד ייּב .יטָאמ רעשיטַאמַארד
 ךיא, :ק:ַארעג םעד םיֹרַא הרמיז טגָאז טלעורענעי ףיוא
 ,"א'ה ריד אייב בלב 'נוא ךיא בריטש אז ןפיוק ךיד ליװ
 ,ןטּבילעג ריא העירּב טגעיפ שינענעגַאּב רעטייווצ רעד ייּב ןוא
 ןַא ,רָאלק זיאס !ןּנײלּב ריא טימ רעגנעל ָאד רע ליװ יצ
 עצנַאנ םָאה -- .ןּנילּב ריא טימ רעגנעל ליװ דלעה רעד
 ד ןופ רעװענַאמ ַא ָאולַא ןיא טלעװ רענעי ףיוא ךיז ןשוק
 -ייא-ַאּפ ןוא ןפערטנעמַאזוצ ךיז .רעכיג םָאװ ידכּב ,עטּילעג
 .טסבלעז ןטכַארשעגכרה ןימ ַא ָאזלַא טינַאּב הרמיז .ןקינ
 .דרָאמ

 ןַא ,ןזייװַאּב וצ זנוא רּנחמ רעד ךיוא טּכערטש רדסּכ
 ןהדמו ןוא ,ןעגנַאגַאּב שינ דניז םוש ןייק ןענייז עטּבילעג יד
 ןא ךיילג לאכ'מ ןוא לאירבג םיכאלמ יד טױט ןכָאנ קעװַא ןגָארט
 העירּב זַא ,שערקכיד ןעגנילטיור טניײװשרַאפ ,טגָאזעג יװ .ןדע:ןג
 רער טָאטשנָא וצ רע טקיש ןהרמיז .םנהיג ןיא ךיז שניפעג
 ןוא עדלימ יד המודה-ךאלמ םעד ןופ טלַאמשעג רעגנערטש
 | -- .איבנה והילא ןופ טלַאטשעג עסיז

 ןימ ַאזַא ףיוא ןעגנילטיור טריזירעטקַארַאכ טרָא ןייא ןיא
 - םױא ךיז טקירד רעדיײנשנייטש יװ -- ןפוא "ןטנַאלַאג;
 ןעוועג זיא םע :ןידלעה רעד ףיוא ןשוק יד ןופ גנוקריװ יד
 :עג ןייש טינ רעירפ ןיא יז ּבױא זַא ,יירעשוקעג ןימ .ַאזַא
 שכליוז ןייא ראו שע ןרָאװעג ןייש רעטציא יז זיא ,ןזעװ
 ןוש דנוציא אז .ןזעװיג ראו ןיוש טינ איז ןעװ .טסוקיג
 טקעריד ַא רימ ןענעגענַאּב טרָא רעדנַא ַא ןיא ןוא .("ןדראוויג
 -כָאנ ,ט-קעש-ןעגנילטיור םעד יא גנוקרעמַאּב עשיסרוקיּפַא
 :ןרעףג ןקיטכיל םעד ןיא ןײרַא טמוק הֹעירּב יװ םעד
 ףיוא שטעװק ַא טימ= רוי ןייא ךיוא זיא רעד בלג טינ שרעװת
 .ןביוא ןופ ןכירטש ךרוד ץַאז םעד

 םוש ןייק םיוא טינ ָאולַא טלַאה טסקעט רענַאיצענעװ רעד
 -עטסע ךיוא טָאה סָאװ ,טכקעט-ןעגנילטיוח ןטימ ךיילגרַאפ
 זיאס שטָאכ ,ןַאמָאר ַא זיא'ס םירָאװ .תולעמ עסיורג שיט
 .טהיציקס םיוק ןענייז ןדלעה יד שטָאכ ,ןּבירשעג וויאַאנ רעייז
 ןעמַאזוצ םיוא ןטכַארט ײז ,ךיז וצ ןדייר ײז ,ךָאד ןּבעל ײז
 ,ץַאלּפ ןטש-ע ןפיוא ָאד שיײג ענירטניא-עּביל יד -- ,רענעלפ
 . ןעגנילשור ןוא ,ןדָאזיּפע עשיטמַאמנַאפ יד טשרע ןעמוק ןַאד
 ,רעקירעּבעל ,רעטרילַאטעד ,רעטיירּב ךס ַא םיוא יז טלָאמ
 .רקומ יד ךיוא טלעפ ס .לכיּכ-השעמ רענַאיצענעװ םָאד יװ
 ןכיוא ט'עװ יז רעדָא ,טפקעט דענַאיצע;עװ םעד ןופ ץנעדנעט

 יד .רוטָאק רַאק ַא וצ טינ ריש טריפרעד ןוא- שלעטשעג ּפָאק
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 טימ טרירעּפָא ןעמ שטָאכ .קידעּבעל ךיז טלקיװטנַא עיצקַא
 ןופ רעטַאעט דעד רד-ּכ ךיז טרעדנעס ןוא ןדָאזיּפע ךס ַא
 טוט סָאד יװ ,ןעגנילטיור שינ טּפיה ייּברעד ןשינעעשעג יד
 *עג ךיע ןַא ןיא טינ ויא רע ,לכיב-השעמ עשיריי סָאה
 ןיא טסקעטיןעג:ילשיה -עד :ץרול --עשי-עלטסניק ,רענעַאל
 .בַאש יד ץלַא ךָאנ ויא רענַאיצענעװ רעד תעּב ,טסנוק ןיוש
 ַא ןוש זיא ןײלַא םָאד ןוא .רוטקעל=ךעלכיּב-השעמ עשינָאל
 ַאער ,רעכעלטלעװ רעד ןופ ּפֶא ןעעז רימ ןעװ וליּפַא ךפ
 ַא - .טכקעט ס:עגנילטיור ןופ ץנעדנעט רעשידרע ,רעל
 רעקיט :ָאמעד רעד רַאפ עשיטַאנָאטּפמיק ַא ןוא עקיטכיוװ ַא ךַאז
 .רוטַארעטיל רעשידיי

 ,עלעװָאנ רעד ןופ גנואײטשטנַא יד 7

 :ןייז .ָאד ןענָאק ןטיײקכעלנעמ ייווצ
 העירּב השעמ, ןופ רּבהמ רעד זיא ןעגנילטיה קחצי 4

 רעד ןופ רעגײטש ַא ,רעגעלרַאפ רעשידיי רעד ןוא ,"הרפוו
 ,קרעװ ןייז טכַאמעג טכערוצ טָאה ,עּצַאגכױא רענַאיצענעװ
 טכַאּפעג טינ ןיטולחל שלַאששעג רענעכנימ רעד ןיא- טָאה סָאװ
 ָאלַא טָאה רע ;לכיּבײהשעמ ןשידיי םעד ןוֿפ ןָאלּבַאש םוצ
 -נײרַא ,ןדָאזיּפע ןוא ןעגנודנעו עשיסרוקיּפַא יד ןפרָאװעגפױהַא
 .ו"זַאא ןצנעדנעט-רכומ לסיּב ַא טלעטשעג

 ןַא ,טקַאפ רעד טדער עועטָאּפיה רעד ָא טָא רַאּפ
 -עלע ןופ ןצלָאמשעגנעמַאװצ שינָאמרַאה זיא עלעוָאנ רעזנוא

 168 דנַאלרוק ןיא טקעלַאיד רעשידײ רעד - ששיװָאנמלק

 רעשטייד רעד ןופ ןוא זיירק- ךעלהשעמ ןשידיי םעד ןופ ןטנעמ
 טָאה סָאװ ,ןעגנילטיור דָארג ןוא ,גנוטכיד-רעטיר-ןוא- ?ןדלעה
 ךעלהשעמ ייס ,ןַאמָאר-רעטיר ַא ייס דנַאּבלמַאז ןקיּבלעז םעד ןיא
 וצ רעײז ךיז טכַאּפ ,"ךוּכ-השעמ , םעד  ןופ זירק םעד ןופ
 :עלעװָאנ רעזנוא ןופ רּברמ רעד ןיי

 העירּב השעמ, זַא ,יד זיא טייקכעלנעמ עשיווצ יד 6
 ןרָאװעג טקורדעג זיא טלַאטשעג רענַאיצענעװ רעד ןיא "ירמזו
 עקיזָאד יד טָאה ןעגנילשיור קחצי זַא ןוא ,1580/5 רַאפ ךָאנ
 .טרעדנערַאב ,ט"עטיירּב-ַאפ ,טצוּפַאּב ,טעב-ַאעגרעּביא השעמ

 ַ ,טִיַאֹב רעד טרער עועטָאּפיה רעקיזָאד רעד רַאּפ
 ,"ךוּב-השעמ, םעד ןופ ויירק םעד ןופ ךעלהשעמ יד .ךיוא
 -עכנימ ןקיבלעז םעד ןיא ןּבירשעג טָאה ןעגנילטיור עכלעוו
 טרעדנעיַאּפ קרַאטש טּפָא רע טָאה ,100 'מונ רי-בתּכ רענ
 ַא ןּבעגע:וצ ' ,ט-עטײרּברַאפ  ,טצרוקעג  ,טעברַאעגרעּביא .ןוא
 רעד זיא ןַאד -- .טלײצרעדרעּביא שרעדנַא .,דָאזיּפע ןרעדנַא
 -טע ,טייז רעשש-ע רעד ףיוא לעיצעּפפ  ,טפקעט-ןעגנילטיור
 ַא ךיוא טרָאד טלעפ'ס ,בגַא) קירתוריּתס ןוא שיטָאַאכ סָאװ
 -- .(הרוש

 .עועטָאּפיה רעטיװצ רעד וצ גיינעג רעמ ןיּב ךיא
 "עלעוָאנ ןוא ןַאמָאר ןשידײטלַא םעד ןגעװ. ךוּכ ןיימ .ןיא

 העירּב ןופ טכקעמ ר םער ךיא ריקילּבוּפ
 ."הרמוו

 השעמ, וו

25. 11: 5 

 א

 : דנַאלרוק ןיא טקעלַאיד רעשידיי רעד
 (עגיר) שטיווָאנמלק .ז ןופ

 "עג רימ טָאה לקיטרַא םעד ןּבײרש וצ פוטש םעד
 "שיריי רעד עלרוק סָאד, טעּברַא םכיירנייוו ,מ ןּבעג
 1028 ײקָאטסָאװ , ,ןילרעּב - ,ײןעלּפַאמש , גנולמַאז רעד ןיא)

 ףרַאד רע ןוא ,(249--246 "זו תופסוה וצרעד ,240--193 וײז

 ןוא תונשה ,תירעה ננולמַאז ַא יו ןרעװ טנעײלעג עקַאט
 לקיטרַא ןופ רּבחמ רעד .טעּברַא רעקיזָאד רעד וצ םיאולמ
 =ןּבַא םכיירנייוו .מ ,רעדנעלרוק ַא רענערָאּבעג ַא ןײלַא זיא
 ,םיא רַאפ רעטלע רַאי קילדנעצ ּבלַאהרעדנָא ןַא טימ ,ריע
 רַאנ טדערעג ןָא זייוידניק ןופ --יוװ וצ ךיּפיהל -- טָאד ןיא
 ילרוק םױאכרודַא ןיא רָאי 15 וצ ויּב טּבעלענ ןוא שידיי
 םָאװ ,8 רָאי ַא ןופ הקספה ַא ךֶצנ ,הביבפ רעּקידנדער ?ריי

 =עג שידיי ןעוועג הביבס-ךַארּפש םרּבחמ םעד ויא טלָאמעד
 רע טָאה ,('לרוק רעדיװ -- ידי סָאד) שיסור טימ טשימ
 ?ךַארּפש ידיי םיואכרוד ַא וצ טרעקעגמוא לָאמַא רעדיו ךיז

 ,הביבס רעטשימענ=שיטקעלַאיד ַא ןיא ןיוש רעּבָא ,קיטקַארּפ
 ןעמוקעגסיוא םיא זיא ןדיי רעדנעלרוק ןשיװצ רעדיװ ןּבעל
 ןדיי ה"ד ,רעטעמַאו טימ ןָאט וצ ןּבָאה ;רָאי עטצעל סָאד
 ןטַאד עקיוָאד יד שָא -- .ןרָאי עלַא ,עטיל:ברעמ-ןופצ ןֹופ

 ךיו :עמ ןעמ טיי יװ ,ףיורעד זײװנָא ןַא יו ןעניד ןֿפרַאד
 .טלײטעגטימ ָאד טרעוו סָאװ ,לַאירעטַאמ ןפיוא ןזָאלרַאפ

 ,ןעקנעדרַאפ טינ ךיוא אמּתסמ רּבחמ םעד טעװ ןעמ
 ןגָאװצסױרַא ידכּב ,טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה רע סָאװ
 רעד וצ תורעשה ןוא ןעגנוקרעמַאּב ענײמעגלַא עקינייא
 ,גנושרַאּפ=ןטקעלַאיד רעשידיי

 רעננוי רעד רַאפ ןמיס רעטוגַא קפס םוש ילּב זיאיס
 =עג לּב-םרוק ךיז טָאה יז סָאװ ,טּפַאשנסױוךַארּפש רעשידיי
 ךַארּפש רעד ןופ ןּבעל עתמא סָאד ,ןטקעלַאיד יד וצ טדנעוו

 ענײמעגלַא יד ,ןטקעלַאיד יד ןיא רָאנ עקַאט וצ ךָאד טייג
 זיא ,ךַארּפש-גנוטײצ ןוא =רעכיּב יד ,ךַארּפש-רוטַארעטיל
 יו יױזַא טעמּכ ךַארּפש-םקלָאּפ רעקידעּבעל רעד וצ ךעלנע
 .עימָאנָאיזיפ רעקירעבעל ַא וצ טערטרָאּפ רעשיפַארגָאטַאפ ַא
 יד ןופ ןכַארּפש יד וצ עגונּב וליפא קיטכיר ויא סָאד ּביױא
 :ךַארּפש טעניא ךיז טָאה סע ואוו ,רעקלעפ-רוטלוק עסיורג
 .לֵא ןַא טמירופעגסיוא ןסַאלק עטעדליּבעג יד ןופ רעקרַאפ

 (11) ךוּב-ודנַאל
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 תחא לע סָאד זיא ;ךַארּפש ײעשירַארעטיל , עטדערעג עניײמעג
 טינ טעמּכ ךָאד ןענייז :שידיי וצ עגונב קיטכיר המִּכו המּכ
 עשיריי ענײמעגלַא ןימ ַא ןדער ןלָאז סָאװ ,ןדיי ןייק אצמנּב
 רשפא ,טקעלַאיד ןשידיי םענעי רעדָא םעד טינ ןוא ,ךַארּפש
 =לטימ עשידיי יד ןופ ּבײהנָא ןטימ ,טייצ עטצעל יד רָאנ
 ,ךעלריטַאנ ,טקעלַאיד רעד זיא לוש-ּבײהנַא רעד ןיא) ןלוש
 ןופ ּבײהנָא ןֵא ןזייוװַאב טנַאקעג ךיז טָאה ,(הפכּב לשומ רעד
 ןָאק אליממ .ךַארּפש רעשידיי רעשירַארעטיל רעטרערעג ַא
 ןשרָאּפ ליוז סָאו רעד וַא ,ןייז טלָאמעג טינ שרעדנַא ראג

 =עמ ןוא ןפיצנירפ עכעלטפַאשנסיוו ענרעדָאמ יד טול שידיי
 םצעּכ טָאה רע -- ןטקעלַאיד יד וצ ןדנעוו ךיז רע זומ ,ןדָאט
 ,לַאירעטַאמ-ךַארּפש רעדנַא ןייק טינ

 טינ ךיירנייוו .מ טָאה ןײלַא םעד תמחמ ןיוש
 =רוק ןנעוו טעּברַא ןייז רַאּפ תולצנתה ןייק ןּבאה טפרַאדעג
 ןיילק יו ,עּפורגךַארּפש עשידיי עכעלטיא ,שידיי רעדנעל
 תעּב ,ןָאק ןיא ןרעוו ןעמונעגנײרַא זימ ,ןייז ךיוא לָאז יז
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טּפַאשנסיװ יד ןעייּבסיוא ןעײג רימ
 טכוד ,ויא טקעלַאיד רעדנעלרוק םוצ םערעטניא רעד ןוא
 ךיא קילדעװ .טײצ רעטכער רעד וצ ןרָאװעג טקעוועג ,רימ
 ,ןרעוו ןדנואוושרַאּפ םייּב טציא רע טלַאה ,קורדנייַא םעד ּבָאה
 =רוק ןיא רוד רעגנוי רעד טציא ךיז טדיישרעטנוא ,ןפוא-לכב
 ּפיט=ךַארּפש םעד ןופ קרַאטש רעײז ךַארּפש ןייז ןיא דנַאל
 =טלעוו יד ;טינ שודיח ןײק זיא םע ןוא ,רעטלע ןיימ ןופ
 יד רָארג טרעקַאעגרעּביא קרַאטש סרעדנוזַאּב טָאה המחלמ
 =עי:20---15 עקיטציא עלַא טעמּכ ,םיבושי עשיריי רעדנעלרוק
 :רוק ןייק טינ ןיא טנגײאעגנַא ךיז ךַארּפש רעיײז ןּבָאה עקיר
 דנַאלרוק ןיא ןדיי לָאצ יד ויא רעטייוו ,הביבס רעדנעל
 :ײטש ַא ,תוליהק עשידיי ןַארַאֿפ ,ןרָאװעג טרענימעג קרַאמש
 וליפא טייצ עצריק ַא ןּבָאה סָאװ ,!טליּפ ,ןליּבַאש יו ,רעג
 ּביוא ,!קירוצ קרַאטש ייז ןעײנ טציא ןיא ,טַאהעג תובישי
 םעד ןגעוו תועידי לסיב סָאד ןבײלקּפױא טינ טציא לָאז ןעמ
 טינ ןייש ןכיגניא ןעמ טעװ ,טקעלַאיד ןטנַאסערעטניא ןקיזָאד
 טקנוּפ .ןעקנערעג םיא לָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןייק רשפא ןעניפעג
 בָאה ןעמזידנַאלרוק ךס ַא זַא ,רעכיז ןיּב ךעלנעורעּפ ךיא יו
 ןיא ,טציא  ןסעגרַאּפ ןרָאי=רעדנַאװ עניימ ןיפ ךשמ ןיא ךיא
 רעדיװ וײװלײט יײז ןענייז ,רעדנעלרוק ןופ הביבס רעד
 :ןײזטסיאווַאב ןיא ןעמואוושעגפיורַא

 =ריק ןופ טפַאשטנעק יד זיא .קיטכיוו ןוא טנַאסערעטניא
 קיטביר עקַאט טָאה ךיירנייוו יו ,לּכ:םדוק טקעלַאיד רעדנעל

 רער ןופ עטכישעג רער ןופ גנושרָאּפ רעד רַאפ . ,ןזיוועגנָא
 שידיי ילרוק סָאװ ,םעד תמחמ רָאנ טינ ןוא .ךַארּפש רעשידיי
 ןענייז סָאװ ,ןעמרַאפ-ךַארּפש ערעטלע שּפיה טיהעגנייא טָאה
 טינ הליחּתכל רעדָא ןּכילּברַאֿפ טינ ןטקעלַאיד ערעדנַא ןיא
 סָאװ ,טיײקכעלמיטננייא ןייא טגָאמרַאפ שידיי ילרוק .ןעוועג
 עשידיי=חרומ עקירעּביא עלַא ןשיװצ ןופ םיוא םע טדייש

 ןופ עבאגסיוא .דנַאלטעל ןיא ןדיי יד ,ןינאץ"ש .מ ר"ד עז 1

 ,1924 עגיר ,"עזָא,
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 .ןײמ טױל ,ךייא סע טָאה רַאפרעד ןוא -- ,ןטקעלַאיד
 עטכישעג יד ןענעקרעד ןרַאפ תובישח רעדנוזַאּב ַא ,גנוניימ

 יד סניײארַאפ ןוא שידיי ןופ
 .רָאי 300 -- 250 עטצעל יד בושי ןשידיי םעניפ ;נוטײרּפש
 :ניוו ךיוא ןיוש טָאה טייקכעלמיטנגייא רעקיזָאד רעד ףיוא
 .רעטנוא קירעהעג יװ טינ טָאה רע םגה ,ןעוועג זמרמ ךייר
 ?חרומ ערערנַא יד תעּב ; זיא סָאד ,טיײקיטכיװ ריא ןכָארטשעג
 -ךַארּפש רעשיװַאלס ַא ןיא טּבעלענ ןּבָאה ןטקעלַאיד עשידיי

 ,(שיסורסייוו ה"ד ,שיסייר רעדָא שיניאַארקוא ,שיליוּפ) הביב
 ןוא .טַאהעג טינ הביבס ַאוַא שיריי רעדנעלרוק סָאד טָאה
 עשיװַאלס לָאצ עשּפיה ץנַאנ ַא ךיז ןיא סע טָאה ןנעווטסעדנופ
 ,-עקיצניװ שּפיה ,ךעלריטַאנ ,ןעגנודנעוו-דַײר ןוא רעטרעוו
 ,:ונענ ךָאד רעּכָא ,ןטקעלַאיר עשיריי=חרומ עקירעּביא יד יו
 =דנַאטשַאּב ןקידרקיע ןַא רַאפ ןרעוו טכַארטַאּב ןלָאז יז ידכּב
 ןצנַאג ןייז רעּביא רע טייּב םיא ןָא סָאװ ,טקעלַאיד ןיֿפ לייט
 עטעקַאנ; עטעשורנַאלּברַאפ קילעפוצ רַאפ טינ ןוא ,תוהמ
 ןטנעמעלע עשיװַאלס עקיוָאד יד -2והתה-םלוע ןופ ייתומשנ
 ןיא טקעלַאיד רעדנעלרוק ןיא ןעמוקנײרַא טנַאקעג טינ ןּבָאה
 ןשינכש ןיא טינ ךייא לייט ןסיורג םוצ ןוא אפונ דנַאלרוק
 ןסױרג ַא ,ןעו דלַאּב סָאד ןלעװ רימ יװ ,טָאה סָאװ ,טעמַא
 ןעמוקניײרַא טנַאקעג ןּבָאה יז ,טקעלַאיד ילרוק ןיא קלח
 רעד וַא ,טסייה סָאד ,ןסײר רעדָא עניאַארקוא ,ןלױּפ ןיא רָאנ
 =ע: ןרָאּכעג דנַאלרוק ןיא טינ זיא טקעלַאיד ײרעדנעלרוק,;
 ןבאה סָאװ ,ןדיי יד וַא ,רעטרעוװ ערעדנַא טימ ,רעדָא ,ןרָאװ
 ,טקעלַאיד ַא טרערענ ןּבָאה ,טריפעגנירַא דנַאלרוק ןיא םיא
 ןענייז יז וַא ,ה"ר ,ןטנעמעלע עשיװַאלס טימ טשימעגסיוא
 ןעמויוַאלס עקיױָאר יד .דנַאל ןשיװַאלס ַא ןופ ןעמוקעג
 טרילָאיא ןבילּבעג ןענייז ײז לייוו ,שידיי רעדנעלרוק ןיא
 רעד טימ ןדיי ןופ רעקרַאּפ םעניא .הביבס=ךַארּפש רעד ןיפ
 ,ןעננורענײטשרַאפ יד וצ ןכיילגוצ ןעמ ןָאק ,טלעוו רעקימורַא
 ןענעקרעד ןרַאֿפ תורע ערעכיז ,טסואווַאּב יװ ,ןענייז סָאװ
 ײװַא .תיֿפוקּת עשינָאלַאעג יד ןופ טייב ןוא דנַאטשַאּב םעד
 רעדנעלרוק ןיא ןעמויװַאלס יד ןופ זילַאנַא רעיונעג רעד ןָאק
 ערערדנַא יד ןיא ןעמזיוװַאלס יד טימ ךיײלגרַאפ רעד ןוא שידיי
 ,רַאֿפרעד ןוַײװנָא עקיטכיוו רעײז ןּבעג זנוא ןטקעלַאיד עשידיי
 ןעמויווַאלס יד ןענייז טייצ רעסָאװ ןיא ןיא דנַאל רעסָאװ ןיא
 =נַאגעג ויא יױזַא יִיו ךיוא סנייארַאפ ןיא 3 ןרָאװענ ןעמונעננײרַא
 .ללכּב ןטקעלַאיד עקירעהעג יד ןופ גנולקיװטנַא יד ןעג

 ,קיטיײנ טינ ילַאנַא רעױנענ יצ ןייק רעּבָא ויא סע
 ,שירײ ילרוק ןיא ןעמויױוַאלס עקינייא זַא ,ןענעקסּפ וצ ידכּב

 ןוא המישר סכיײרנײװ ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ יד ןיפ ךיוא

 סָאװ ,עטכישעג-ךארּפש רעד רַאפ סערעטניא ןקיבלעז םעד 2

 =ָאד יד ןבָאה ,שיוי ױעדנעלרוק ןיא ןטנעמעלע עשיװאלס יד ןּכָאה סע

 : ,טקעלַאיד ןשירייישינעמור ןיא ,רעדירב ןקידמורד ןַײז ןיא ןטנעמעלע עקיז

 טציא ךָאנ ןגָארט סָאװ ,רעטרעװ יד ץוח וא ,ךיז טייטשראפ 2
 ,סעזַארפ יד ךיוא טסניד ןקיבלעז םעד ןעוט ,ןפָא ףוצרּפ ןשיװאלט רעײז
 *עג רעדָא רעטרעװ עשסײד ןיא טצעורעביא שיװאלס ןופ ןעניײז סָאװ
 ,סקאטניס ןשיװַאלס ןופ העּפשה רעד רעטנוא טיוב

 .:םױא רעד ןופ עטכישעג



 טינ ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא ןענייז ,(רעטייוו עז) רענימ ןיא
 ףרַאד ,ױזַא ָאי בוא .טרעדנוהרָאי ןט510 ןיא יו רעירפ
 =טרילַאזיא רעד חּכמ החנה סכיירנייוו לסיּב ַא ןרעוו טכיררַאפ
 עקירעּביא יד ןגעקטנַא טקעלַאיד דיי ילרוק םענופ טייק
 טכַארּבעגטימ ךיזו טימ טָאה ןעמזיװַאלס עיינ יד .ןטקעלַאיד
 ןופ לייט םוצ ןוא טעמַאז ןופ ןדיי םָארטש רעקידרדפּפ רעד

 =עגּפָא טינ לָאמ ןייק זיא סָאװ ,ןטנגעג ערעקידמורד ךָאנ
 וַא ,ןענעקײל וצ טינ ויא סע .ןצנַאנניא ןדָאװעג טלעטש
 ןיא ןעוועג ץוּביק רעשיריי=שידנעלרוק רעד זיִא וויטַאלער
 ןיא ןענייז ײרעדנעלרוק ; ענייר ,רעמ ךָאנ ,ןסָאלשעגּפָא ךיז

 ןופ וליּפא טרעדנוזעגּפָא לַאיצָאס ןּבילּבעג סםָאמ רעסיוועג ַא
 =רעמ ךיז ןּבָאה סָאװ ,("רעטעמַאז ,) רעדנעלרוק-טינ ענעי
 רעדנעלרוק עקינייא ןיא ןצעזַאּב ןעמונעג טכידעג רעקינײו
 סנטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןיא (עװַאּביל רקיע רעד) תוליהק
 'יר םָאװ ,ןדיי ענעי ךיוא ןּבָאה רעּבָא ךעלכַארּפש .טייצ
 טכַארּבעגּפָארַא יז טָאה- ,רעגייטש ַא ,ןַאּב רענמָארעווַאּביל
 טכיילגעגםיוא ךיז סָאמ רעסױרג ַא רָאג ןיא ,דנַאלרוק ןײק
 ןיוש רוד ןטייווצ ןיא ,ןדיי רעדנעלרוק ענעפעזעגנייא יד טימ
 ןעוועג רבוג טָאה שיטענָאפ -- ,ןדיישרעטנוא וצ טינ ןיטולחל
 יד אמּתסמ ןּבָאד שילַאקיסקעל ,ךַארּפשסױא רעדנעלרוק יד
 יד םעד ןשיװצ ,לייט רעיײז טכַארּבעגנײרַא ענעמוקעננָא-יינ
 ,1 ןעמזיווַאלס עיינ

 ןגעוו גנוניימ םכיײרנייװ ןטכיררַאפ זומ ןעמ יוװ טקנופ
 ךשמ ןיא בושי ןשידיי רעדנעלרוּק ןופ טײקנסטָאלשעגּפָא ףעד
 וצ קיטיינ ךיוא זיא יװַא ,טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאּפ ןופ
 טקעלַאיד ירִיי ילרוק רעד ואוו ,חטש רעד וַא ,ןענעכייצרַאפ

 רעד ןופ ןצינערג יד רַאּפ רעטיירּב םצעּב זיא ,טרעהעג טרעוו
 עשיטענָאּפ יד ןעמענ לָאז ןעמ ביוא ,עירָאטירעט רעדנעלרוק
 םינמיס יד יװ ןָא ייז טזייוו ךיירנייוו םָאוו ,ןטיײקכעלמיטנגיײא
 רָאנ טינ ןעניפעג יז ןעמ ןַאק ,שיריי ילרוק ןוּפ םיקֲהבומ
 ןופ ןוא (דנַאלפיל) עגיר ןיא ןדיי ןופ ךַארּפשסױא רעד ןיא
 ןשיוטילשיטעל ןקיטציא םעד עוַאּפ סַאּפ ןטיירּב ןצנַאק ַא
 ןגיל סָאװ ,ךעלטעטש עלופ ַא רָאנ ןיא ךיוא טרעיינ ,ץינעהג
 ןצנַאנ םעד עזַאּפ טיירּב רעטעמָאליק 80--40 ןופ סַאּפ ןיא

 ןופ ליּפשײּב רעד ,רימ טכוד ,ףראד טרּפ סעד ןיא ךיוא עי

 יַאיד יד ןליוו סָאװ ,ענעי רַאפ שינערָאװ ַא ןעניד שודיײ רעדנעלרוק

 יב יװ ,רעגײטש ןקיבלעז ןפיוא ןריססיוא שידי ןופ גנולײטנײא-ןטקעל

 ןעמ ליװ .טקעלַאיד ןייז טימ זיירקיבושי רעכעלטיא ה"ד ,קלָאפײםירעיוּכ ַא

 יד ןעניז ןסיוא ןזָאל שינ לַאמנײק ןעמ רָאט ,ןטקעלַאיד עשידי ןשרָאפ

 גנורעקלעפאב רעד ןופ '/4 זא ,רימ ןסײװ םירעיּפ ײב .ןעגנורעדנַאװ
 רעײז ןופ ןצינערג יד ץוחמ סױרַא טינ ןּבעל רעיײז ןיא לָאמנײק ןעמוק
 ,ןסײר ןוא עטיל ןעניז ןיא ָאד ּבָאה ךיא -- ,טרעקרַאפ די יב ,זיירק
 ,רעקיצניװ ךָאנ רשפא ןוא 1/4 רָאנ רשפא רימ ןבָאה -- ןילָאװ לײט םוצ

 ןָאק סָאד .ז"רק ןטמיטשאּב א ןיא ןסעזעג הוד ןצנאגא ןענײז סָאװ
 טײװ ןענײז סָאװ ,ךעלטעטש ייװצ זַא ,רעגײטש ַא ,וצרעד ןעגנערּב

 ןופ םיטרּפ המכ ןיא ךיז ןדישרעטנוא ,דנאנאנופ רעטעמָאליק 205
 ןיא שטַאידַאה טָאטש א רעדָא סעינָאלָאק רענָאסרעכ תעּב ,ךַארּפשסיױא

 רעדָא קסנימ א ןופ טקעלַאיד 'סײר-'װטיל ַא ןדייר עינרעּבוג רעװאטלָאּפ

 רעײז א ןּבָאה סיװעג טעװ עשיד" יד עטרַאקיןטקעלאיד יד .קסבעטיװ
 ,ןעלזניא*ךארּפש סיואכרוד :ןעזסיוא טְנּוג

 16 רגַא לרוק ןיא טקעלַאיד רעשיד" רעד - שטיװָאנמלק 1

 ןוא רענװַאק .וועג יד ןיא הי"ד ,ץינערג ןשיסיײרּפ-שיוװטיל
 ,ןרעה ריא טעװ בט גנַאלק םעד .םעינרעּבונ רעקלַאוװאוס
 ,ןַאיגנולּפ ןיא ךיוא טרעיינ ,רעגַאז ןיא רָאנ טינ ,רעגייטש ַא
 ,גירווַאט ,קירעּברוי ,ךשזרָאג ,ענרָאװ ,זלעט ,טנַאלַאס ,דוקש
 =ָאידיא םעד ןופ ךיוא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא טרַאּביק ,טָאטשיײנ
 רָאנ ךיא ּבָאה ,ןּבילקעגפיונוצ טָאה ךיײרנײװ סָאװ ,ןָאקיט
 =רוק ןענייז ַײז זַא ,ןקיטעטשַאּב טנַאקעג ןרעמונ 80 וצ עגונּב
 =רוק ןופ ןעמונעג בור יײּפע ,טרָאװ ןופ ןיו ןגנע ןיא רעדנעל
 ךיו ןענענעגַאב עקירעּביא יד ,שיטעל רעדָא שטייר רעדנעל
 .עטיל ןופ ןלייט ענעריײשרַאפ ןיא רענעטלעז רעֶדָא רעטפע
 רָאנ ןענופעג ךיא ּבָאה (211--209 יז) ףלא תוא ןיא ,לשמל
 "רובק .ו"וַאא 6 תיּב תוא ןיא ,ןעמוידנַאלרוק ענייר 8
 עוועג רעצנַאנ רעד ןיא טעמּכ ריא טרעה ױםָארק , טָאטשנַא
 =געמ ;רימָאקליװ וליפא ןוא עװענַאי זיִּב 'ּבוג רענװָאק רענעז
 טרעוו ןָאיַאר ןקיּבלעו ןיא .ענליוו וצ רעטנעענ ךיוא זַא ,ךעל
 רעד ןדנואוושרַאּפ זיא ךיוא ,"םיא,, טָאטשנָא "ם ע, טרערעג
 ,2"ךיד; 'װקַא

 =רוק 200 רעּביא ןופ המישר רעקידרעטַייװ רעד ןופ
 ךיױא אמּתסמ ךיו ןענעגעגַאּב ,גנערּב ךיא סָאװ ,ןעמוידנַאל
 טקיטעטשַאּב סָאד .טעמַאז ןיא ךיילגוצ בור רעטסערג רעד
 =רוק, םעד : הרעשה עטגָאועגסױרַא רעירפ יד לָאּמַא רעדיוו
 =סױרַא ןענייז סָאװ ,ןדיי טדערעג ןבָאה טקעלַאיד יי"ועדנעל
 ,הייי ןט:17 ןטימ ןיא אמּתסמ) דנַאל ןשיװַאלס ַא ןופ טרעדנַאוװעג
 קידנרערנַאװכרוד ,ןּבָאה יז ןופ לייט ;(ח"ּת תורזנ יִד תעּב
 =יוװ לייט רעדנַא ןַא ,טרָאד טצעועגּפָא ךיז ,טעמַאז ןוא עטיל
 טעדליּכעג טָאה ןוא תיברעמ-תינופצ ןייק ןעגנַאגעג זיא רעד
 =עגיצ רדסּכ ןּבָאה טעמַאז ןופ ;דנַאלרוק ןיא בושי םעד
 ןּבָאה סָאװ ,רערעדנַאװ ךעלעדמָארטש ערענעלק טמָארטש
 ןיא ,טקעלַאיד ןיפ טייקכעלטייהנייא יד ןטלַאהנייַא ןפלָאהעג
 ,ןכַארּפש עשינכש ירד טקריװעגנייַא ןּבָאה טייצ רעה ןופ ךשמ
 טייז רערעדנַא רעד ןופ ,שיטעל ןוא שטייד טייז ןייא ןופ
 ,ןרוּפש ערעייז ןוָאלעגרעּביא ןּבָאה ןוא ,שיווטיל ןוא שיליופ
 ןקידחרומ םענופ (רעדנעלרוק) ןקידברעמ םעד .ןדײשוצּפָא
 תוכייש עשירָאטסיה ַא רַאּפ סָאװ ,טקעלַאידרעטנוא (רעטעמַאז)
 סענעי וצ ה"ד ,ןשיווטיל םוצ טקעלַאיד ילרוק רעד טָאה םע
 ויירק רענליוו ןופ ךיז טיצ סָאװ ,קָאלּב-ןשינעדיײר ןסיורג
 טינ ךיא ןיּב ,עניאַארקוא ןיא 'ּבוג רעװַאגינרעשט וצ ןיּב
 עניימ טול רימ זיא טנייא ,ןקרעמוצנָא וליּפַא דנַאטש ןיא
 =ירָאטסיה רעד ןיא ןשינעדיײר עלַא יד :רָאלק ןעגנוּבעגטכַא
 =נשיווצ ןענייז עניאַארקוא-ןופצ ןוא ןסייר ןיא ,עטיל רעש
 ןשינכש ןטימ רענליוו ןופ שינעדייר יד יו ,רעטנעענ רנַאנַא

 ףעד ןוא רעדנעלרוק רעד ןדנוּברַאפ ןעװעג זיא סע טײװ יװ 2

 ןַאק ךיא :טקַאפ םעד ןיפ שטָאכ ןעז וצ זיא ,בושי רעשידיי רעטעמַאז

 יּפָא ןענײז סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ יד ןופ לײט ןטסערג םעד זַא ,ןגָאז תודע
 ןיא ן--ב .ל ןיפ טלמַאזעג ,298-277 ז"ז 1 "סקנּפע ןיא טקורדעג

 טרעהעג ןרָאי עגנוי עניימ ןיא ךיא ּכָאה ,זירק רעזלעט ןוא רעלװַאש

 גָאה ךיא סָאװ ,רעדנעלרוק ,רעדיל עכעלטע ץוח) ןעגנידלָאג ןיא ןעגניז
 ןוא ןבירשראפ ןעזעג טינ ץעגרע ןיא ןוא רעמ טרעהעג טינ ץעגרע ןיִא

 ,ןרעװ ןסעגרַאפ וצ טּפשמרַאפ ,תועמשמ ,ןענייז סָאװ
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 םימ ןדנוּברַאּפ רעמ קפס םוש ןַָא ויא ענעי ,1 ןיירק רענווָאק

 ,דנַאלרוק ןופ שינעדיײר רעד

11 

 =ָאידיא רעדנעלרוק יד ןופ המישר יד ּבינ ךיא רעדייא
 =ייא ןכַאמ ךיא ליװ ,ןּבילקעגפיונוצ ּבָאה ךיא .סָאװ ,ןעמוימ
 יװ ,קיטכיר טינ ויא'ס .קיטענָאפ רעד וצ ןעגנוקרעמַאּב עקינ
 ,סֹוא ;םױרַא ןדער רעדנעלרוק יד זַא ,טניימ ךיירנייוו
 רעדנעלרוק ךס ַא ךָאנ ןופ ןוא ןײלַא ךיז ןופ .ט8וזח ,16//ח

 ּבָאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמ ערעגניי ןוא ערעטלע ,רעטעמַאז ןוא

 -ַאּבמוא ןדער רעײז וצ ךיז טכרָאהעגוצ ןוא טנערפעגפיוא
 ןיפ טנעמעלע רעטייווצ רעד זַא ,ךיא םיײוו ,ייז רַאפ טקרעמ

 ,ססטזח ,6ט8 :ןכּב ,ט ןַא טרעיינ ,! ןייק טינ זיא גנָאטּפיד

 ,2װײוַאא 16ט/ח

 7 ןוא 2 ,5 ןוא 5 ןטנַאריּפס יד ןוֿפ עיצקנופ יד ךיוא
 יו ,ןרילומרָאפ שרעדנַא ןעמ ףרַאד שידיי ילרוק םעניא
 וַא ,טקרעמַאּב קיטכיר טָאה ךײרנַײװ .,סָאד טוט ךיירניײװ
 ,שידיי ילרוק ןרַאּפ קהבומ ןמיס ַא ןענייז ןעגנַאלק עקיזָאד יד
 =נָאלּפ רעדנעלרוק יד זַא ,ןגָאז טינ ייּברעד רָאט ןעמ רעּבָא
 ןיא סָאד יצ) סעקַאװטיל יד ייּב ,"ם, ןוא יש, םעד ןרעט
 רימ זיא ,ןשינעדיײר עקיטרָא וצ רעהעג סָאד יצ ,לעודיווידניא
 יב ;"ס, ןוא ײש, עקַאט ןעמ טרעטנַאלּפ (רָאלק טינ ךָאנ
 =טיל יד ייּב ןענייז ייּברעד .טינ לָאמ ןייק רעדנעלרוק יד
 ,עבלעוא :ןּפיט ענערײשרַאּפ ןַארַאּפ ,סיוא טזייוו ,םעקַאװ
 ךיז ייּב טינ ריישרעטנוא ןײק סױרַא טינ ןרעה סָאװ
 ײז יב ןוא ליומ ןיא ײז יב סָאװ ,ערעדנַא ייּב טינ ןוא
 ןַארַאפ ןוא ,"םיפ,, ןוא ישיפ, סנייא ץלַא טגנילק רעוא ןיא

 זײרק .רענװָאק .ןופ טָאטש א ןיא לָאמא טרעה ריא ּבױא 1

 ןוא ןענעקרעד םיא דלַאּב ריא טעװ ,ךַארּפשסױא רענליװ א טימ ןדער

 .ענליװ ןופ רענעמוקעג א זיא רע זא ,ןפערט ןוא ןדיישסיוא

 יַאּב ןּבָאה סָאװ יד ןופ רעניײא ןײק זא ,ןקרעמַאּב זימ ךיא 2

 יד ןזיװעגנָא טינ ךָאנ טָאה ,ןטקעלאיד 'די ןופ קיטענָאפ יד ןּבייש

 ,טכוד רימ .תונקסמ ענײז וצ ןעמוקעג רע זיא ײז טױל סָאװ ,ןדָאטעמ
 עשידָאטעמ ןײק טכַאמעג טינ רענַײק ךָאנ עקַאט טָאה טציא ויּב זַא

 ,רעגײטש ַא ,הימ ייּב ןעמוק רַאפרעד .רעדערישידיי ןופ גנושרָאפסױא

 סָאװ ,ןרָאנַאס יד ןעננערּבסיורא ןיא ןסנַאוינ- ענייפ עלא יד קידושח סיוא
 סָאד ןעד ןעמ ןָאק .ןטקעלאיד עשיליפ יד ןיא ןרעהסיורַא ליװ יקצולירּפ

 !טלושעג יװ עדוי ימ ןײז סע לָאז ןוא ,;רעהרעד רעױא ןזיולּב ןטימ

 ןופ ,שידיי ןשיװטיל ןיפ רעשרָאפ עלא םגה זַא ,ןײז הדומ ךיא זומ טָא

 ,ןטלַאה (16שופח (0127167} 86ע16וש 1021) ןריּפאס זיּב ןענָאצרעג בקעי
 ,(461סװ += ךיוה) 61 גנאלק םעד רָאנ טַאה טקעלַאיד רעשיװטיל רעד זַא

 *טיורּב , ןשיװצ דיישרעטנוא ןשוריפּב ַא ענליוו ןיא טרעהעג ךָאד ךיא ּכָאה

 רָאנ ןעגנערב ןָאק טײהסיװעג .װ'זַאא 'ןטײט, ןוא "טױט, ,?טירּב, ןוא

 טליײא ןעמ סָאװ ,רעּבָא ד;ש א .םירישכמ טימ גנושרָאפסיױא עשיטאמעטסיס
 .עג ןיא גנושרָאפסיױא יד רעדײא ,ןענעקסּפ וצ טּפָא וצ זנוא ײּב ךיז
 זַא ןלַײצרעד וצ (148 'ז ,1'ליפ 'דײ) רעליװ .י ר"ד סײװ טָא ,טכַאמ

 (150 'ז טרָאד) ןוא טנעצקא ןקיציפשײװצ א ןּבָאה לָאז שידיי:שיװטיל

 ןרָאװעג טכַאמעג ןענײז תורעשה עקיזָאד יד .טנעצקא ןשינַאט א ךיוא

 .צב יװ ,זיא טָא .3--2 לָאמ א .קַאװטילע ַא ןדער ןרעה ףיױא אמתסמ
 *רעװעשרַאװא יד זא ,ןעמונעגנָא סעקאװטיל עלַא ײב דָא-ג ,טסואװ

 : ,ןרער םייּב ןעגניז
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 ,רײשרעטנוא םעד סױרַא ָאי ןרעה סָאװ ,עכלעוַא ךיוא
 ןעוו ,טלָאמעד וליפא ,5 םױרַא קידנעטש יז ןדער ןײלַא רָאנ
 רעד ,לשמל ,טרעדליש יט ַאזַא .8 ןדערפױרַא ןליוו ײז
 םיצ תיונעט טָאה סָאװ ,דמלמ ןטימ טָאדקענַא רעטסואווַאּב
 =נַא ןיס םױרַא טרער ןוא רעּביא םיא טמירק סָאװ ,דימלּת
 ,אמלסיּב גָאז ךיא וַא ,ךיא |אמלשּב| עמיײלסיּב , : ןיש טָאטש
 וד סָאװ ,רעּבָא וד ,ןאמלשב| אמלסיּב ןגָאז טינ ךיא ןָאק
 ּיָפ אמלסיב וטסגָאז סָאװרַאפ ,ןאמלשּב| אמלסיב ןגָאז ָאי טסנָאק
 ?עלטיא ,אצמנב םינ רעדנעלרוק ןשיווצ ןענייז ןּפיט עכלעזַא
 =ע-רָא ןיא טינ ויא טַארַאּפַא-דייר ןייז ןדייס) רעדנעלרוק רעכ
 רע ּבייא ןוא ,5 ןוא 5 ןשיווצ ךעלטייד טריישרעטנוא (גנונ
 ,רעטרעוו עשיאערּבעה יד ןיא תורצוי יד םלָאמטּפָא טייּברַאפ

 ןײק טיי ר"הועב ויא רע סָאװ ,רַאפרעד טושּפ סָאד ןיא
 ,ףרַאר ןעמ ןעוו ,קיטכיר "ירבע, ןיא ןגָאז) ןדמל רעסיורג

 =ַאפ טנכערעג ךיז טָאה ,לאמש ןיש םעד ןוא ןימי ןיש םעד
 עקַאט רע טגָאו רַאפרעד -- (ןדיי רעדנעלרוק ייּב הגרדמ ַא
 ,(-דס) רעדייש ,5 ןשוריפּב ַא טימ (לארשי) 5ז0| :קידנעטש

 :מענ סָאד .װ"וַאא (עּבראו םיישע) עּברַאװש ,(ךס) ךַאש ַא
 ןרעװ ,שיסור ןיא םיאיקב עּפַאנק רעדנעלרוק ןענייז עכעל
 ןיא ןרעה ,רענייטש ַא ,ריא טנָאק -- לשכנ ךיוא ןירעד יז
 ,"ץעלָאװש, טרָאוװלדיז ַא ,גרוּבענעד ןופ טייוו טינ ,טסקוליאַא
 עשיםיר סָאד ןענעקרעד גנירג םעד ןיא טעװ ריא סָאװ
 ,{פ ןוא 8 עטדערעגסױרַא ףרַאש טימ---080208

 ,"5 ןיא 5 ןרעטנָאלּפ , סָאװ ,רעדיוו םעקַאװטיל יד
 טינ ןיא 5 ןיק טינ ןתמא רעד ןיא ןּבָאה ,ןגָאז ךיא טלָאװ
 יַאלַאּפַא -עדָא ןרער ײז וַא ,ןייז רעשמ ןָאק ןעמ ;5 ןייק
 עקירעּביא יד ןיא ,5 ןטריוילַאטַאלַאּפ ַא רעדָא 5 ןטריזילַאט
 ןעגנַאלק עטריזילַאטַאלַאּפ עקיוָאד יד ןגָאמרַאפ סָאװ ,ןדיי
 ײו יד ןרעטנַאלּפ סעקַאיוטיל יד זַא ,סיוא ךיז טכוד ,טינ

 :ָאמרעד ,עטכישעג ףייא ךיז ןפוררַאּפ וצ .ןעגנַאלק עטנַאקַאּב
 ןיא רעכיו טינ ןעייעג ןטימעס יד ןענייז ללכּב זַא ,ךיז ןענ

 רַאפ ייא ללכּב .קיפיולטייוו יצ ךָאנ לייוורעד ויא ,5 ןוא 5

 ,:הלאש ע-רַאה ַא .טסיאוַאב יװ ,3 ןוא 9 קיטענָאפ רעד

 ןרער םעקַאייטיל יד ןע:נַאלק ערעסָאװ ,יונעג ןסיוו וצ ידכב
 עשיטענָאפ קיטיינ לָאמַא רעדיװ ןענייז ,ס ןוא ש רַאּפ סױרַא
 : .ןעגנוכוזרעטנוא

 .-ַאֿפ יצ ןסענרַאפ ךיירנייוו טָאה ןטנַאנָאסנָאק יד ןופ
 .ײז סָאד .שידנעלריק תמא ןענײז סָאוו ,ייווצ ןענעכייצ
 ןשיװצ ןופ .ר ןוא ל רַאפ ןעגנַאלקרָאנָאפ יד ןענ
 ּוצ ןעמוקענסיוא ןיא רימ םָאװ ,ןטנגעג ערערנַא ןופ ןדיי
 ןרער םייּב טדערעגסיורַא טינ רענייא ןייק טָאה ,ןדער ןרעה
 | רעשטייד רעכעלנייוועג רעד ויא סָאד ,| ילרוק םעד שידיי
 טרעהעג טָאה םע רע .(ןעסרעּפסעי טול ||} רעכַאלפ)

 ןופ ןדי ה"ד ,רעטעמַאז ךיוא ןוא) רעדנעלרוק ענערָאּבעג
 =םױרַא טינ ןענָאק יז וַא ,םייוו ,שיסוד ןדער (עטיל-ברעמ
 :רעּפסעי טױל |}} רעטשרעטניה) ת'מ שיסור ןייק טינ ןדער

 ס. ןטפקסופסת} 16זטטסג 46 תמסמסווא) :לשמל 7 3
 .1920, ק. 5
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 טייד רעד .(| || רעטריזילַאטַאלַאּפ) תפ ןייק טינ ןוא (ןעס
 ,ןעגנַאלק=! יד ןופ רעקיצנייא רעד ,רימ טכוד ,זיא | רעש

 ןופ ןּבָאה ןריי ערערנַא תעּב ,ןגָאמרַאפ רעדנעלרוק םָאװ
 : .עבעלטע יז

 רָאנ רעדנעלרוק יד ןּבָאה ןעגנַאלקײז יד ןופ ךיוא
 =עג רעטסכעלטייד ,רעטפרַאלק ןייז ןיא ןוא ,ז=ןעגנוצ םעד
 םיוא-ףַארט יימ ,ןייא-ףַארט ייס ,םע:ַאל עלַא ןיא ,טלַאטש

 יד ןופ ענייא ןייק .(טכַאװשעגּפָא עלערַאה ַא לַאּפ ןטצעל ןיא)
 ןופ לָאמ ןייק ךיא ּבָאה גנַאלק ןקיָאד םנופ תונרדמ-ךַאװש
 ייּב וַא ,ןיוש אטישּפ ַא ,ןרעהסורַא טנעקעג טינ רעדנעלרוק
 =יו טױל רילּפעצ) ו=ןעמוג רעד ָאטינ זיא ןדיי רעדנעלרוק
 =ַאב ןײלַא םלוע רעדנעלרוק רעד ןיוש טָאה סָאד .( + ,רעל
 רעדנוזַאּב ַא  ןטימ ךַארּפשסױא רעד רַאּפ טָאה רע .טקרעמ
 "קסירּב, ןופ "ר, םעד) "קסירּב ןדער, :ןּפַאשעג ןעמָאנ
 ןיא ןעמ טנעקרעד  םעד טָא טול .,(8 יו טדערעגסױרַא

 =נעלרוק ןייק טינ ה"ד ,ײרעטעמַאו, ַא לַאטנעמָאמ דנַאלרוק
 .םענערָאּבעג רעד

 וו
 .רוק ןוֿפ המישר ַא רעּביא ךיא ּביג ןקידרעטייוו ןיא

 סכיירנייוו וצ םיאולמ יװ ,ןקורדסיוא ןיא רעטרעוו רעדנעל
 ךיא סָאװ ,רעטרעוו ןענייז סָאד ,"ןעלּפַאמש , יד ןיא המישר
 ןיא טצינעג ןײלַא ןוא טרעהעֶג יז ּבָאה ךיא זַא ,קנעדעג
 ןענעגעגַאּב וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ רעדייא ךָאנ ,דנַאלרוק
 לָאצ עניילק ַא רָאג זױלּב ,ןטנגעג ערערנַא ןופ ןדיי טימ ךיז
 =רוק ןופ טרעהעג ,גנַאל טינ טנכיײצרַאפ ךיא ּבָאה רעטרעוו
 רעסורנ ַא רָאנ זַא ,ןסָאלשעגסױא טינ זיא יאדוװַא ,רעדנעל
 ,טכורּבעג ןרעו ןעגנודנעוו=רייר ןוא רעטרעוװ יד ןופ לייט
 יו ,המישר סכיײרנײוװ טימ לַאּפ רעד יא סע יװ טקנופ

 =ַאו רַאפ) ןטיּבעג:ךַארּפש עשידיי ערעדנַא ןיא ךיוא םיבשוּת
 רימ זיא יז ןופ לײט ַא ;(ָאי זַא ,טרעכיזַאּב ךיא ןיּב טעמ
 ואושרעדנַא ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא רעטעּפש ןײלַא רשפא
 עטכישענךַארּפש רעד ןופ קעווצ םעד ּבילוצ רעּבָא .ךיוא
 רערייא ,רעטיירּב לסיּב ַא ךיז ןעמענרַאפ וצ רעכיילג זיא
 =ָאװ .ןָאטעג סםָאד טָאה ךיירנייוו יװ ױזַא עקַאט -- רעלעמש
 טָאה שידײ 'לרוק זַא ,ןזײװכױרַא עקַאט ךיז טעװ םיד'
 =נייַא רימ ןלעװ ,ןטקעלַאיר ערערנַא טימ םקידתופּתוש ךס ַא

 ,טקעלַאיד ןשידיי ןרעטלע ןַא ונוא רַאפ ןּבָאה רימ זַא ,ןעז
 יו ,עירָאטירעט ערעסערג ַא ןעמונרַאפ לָאמַא טָאה סָאװ
 רעמ טינ ןענייז תומישר עקיזָאד יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,רעטציא
 ןיז לָאז רע ידכּב ;וײװַאּב ַאזַא ףיוא ןשינערעהוצנָא יו
 .ךוּברעטרעװ 'דיי ילרוק ַא ןּבצה רימ ןוומ ,קיטלינ

 ןיוש יו ,ןרעוו טכַארטַאּב ףרַאד גנולמַאז=רעטרעוו יד
 יד ,רעדנעלרוק ַא ןופ המישר ַא יװ זױלּב ,טקרעמַאּב ןּביױא
 לָאו .עקילעפוצ ןעניײז ,ןּבעגעג ָאד ןרעו סָאװ ,םעיגָאלָאמיטע
 =םעלגעמ יר ןּבָאה סָאװ יד רַאפ לַאירעטַאמ ַא יו ןעניד סָאד
 ,תיּב:ףלא ןטױל טייג המישר יד ,ןטעּברַא וצ שידָאטעמ טייק
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 ,ּוליפא

 10 דנַא לרֹוק ןיא טקעלַאיד רעשיד" רעד - שטיװָאנמלק

 ,םנייא ץלַא--לַאנַא ץנַאג ,לַאגע רערָא לַאגַא 2
 ,שיריי רעּבָא ןיא'ס ,ןשטייד יד טגָאזעגכָאנ טקעריד

 :רַאפ "קרוג, עמרָאפ יד .סע= יד עקרעגוא 3
 יווטיל ןיא ,שיריי טינ זיא יז ;תועט יײּפע ךיירנייוו טנכייצ
 ,קירעגוא רעד ,טסואווַאּב יו ,ירּפ יד טסייה 'ריי

 :שטייט ןכעלטנגייא ןיא -- יד ,לּביטשרעּבױא 4
 רעד ןיא טינ םיא ייּב זיא םע, :עקלַאס ידיי יווטיל ןיא ; הילע
 םע ,טייררעצ לסיּב ַא זיא רע--זלּביטשרעּבױא ןיא .גנונעדרַא
 ,עקפעלק ַא םיא טלעפ

 ןיא םָאװ ,לסעלשַא טסײה -- טעלירעגסיוא 8
 ,עקרעטומ ַא ,ןייצ ענעּבירעגּפָא טימ דָאר=ןָאצ ַא ,טיירדעגרעּביא

 ,דניוועג סָאד ןטלַאה טינ ןָאק סָאװ
 ,1 טינ ערה-ןיע ןייק-- ןפודַאּבמוא 6

 =עג טינ לסיּב ַא--ךעלסַאּפמוא רעדָא סַאּפמוא .?7
 :הלוהמ עלעסיּבַא :ךיוא טגָאז ןעמ .טנוז

 :רעק סנשטנעמ ןוֿפ ןטיזַארַאּפ-ץומש--טיילפמוא 8
 טננעגַאּב רוטַארעטיל רעד ןיא .,גנוניואוו ןוא רעגעלעג ,רעּפ
 ,דנַאלרוק ןיא טרעהעג ךיורּבעג ןקידעּבעל ןיא } ןצרּפ ייּב

 ,ךיז ןגעװרעד ,ןעיימס -- ךיז ןייטשרעטנוא
 ,128 יז ,1 ליּפ"דיי ,יקצולירּפ ,ןײטשנייַא--!ליוּפ

 ןעמ טרעה גָאװ=רעקײטּפַא עקיזָאד יד--ץנוא 0
 ת םענעסקַאוועגוצ טימ ,ײץנָאנ; רערָא "ץנונ, יו ,ילרוק ןיא
 טנכײצַאּב ,עקניצנַאנ ,עלעצנַאנ :ךױא טכױרּבעג ;"ןַא, ןופ

 ,"טינ לבש ץנָאנ ןייק טסָאה ודא :קיצניװ רָאנ ,עלעציּפ ַא

 ,רעגױזַא -- !םייר:יווטיל ;ענַאזַא ,רענַאזַא -- ַאזזא 0

 ,עניוזַא
 ןענעבַײצַאּב וצ ,אהימּתּב !רָאג יװַא (א--יױַא 1

 =ַארטס ַא ןגעק רערָא ,רעגייטש ַא ,רעמירַאּב ַא ןגעק ןּביולנמוא

 ױזַא (ב .ףורסיוא ןַא יו --- !ױזַא רָאנ :ווטיל ןיא ; קע:וש

 ךיא , .טלָאצעג ןָא ,טסיזמוא ;יװַא םּתס ,יױזַא טַאלג--אפוג
 ,"אפוג ױװַא ןּבעגעגּפָא סָאד םיא ּבָאה

 עקַאטַא סָאװ ,טשּפ םעד טימ טינ--ןריקעטַא 2
 =עשטרַאּפ ,ןקידײלַאּב :רָאנ ,ךַאדּפש-סגנוטייצ רעיינ רעד ןיא
 ןעמ טגָאו דנַאלרוק ןיא ,בנא ,ור וצ ןזָאל טינ ,ןצעמע ןעּפ
 םָאר ,"ןדירפ וצ רימ זָאל , :רָאנ ,ײור וצ ךימ וָאל, :טינ

 ."ןדירפוצ , טינ ,"םולשל,, זיא

 --"לּביא ויא רימ , ,ײרימ טלּביא םע,,--ןעלּביא 3
 טרָאװ עשטייד םָאד ,ןכערּב טרעק סע ,טוג טינ ויא רימ

 .טריזילַאיצעּפס

 ,'ע רענעטעגעגנייַא--ןשקע (?) רעטריסערטנייַא 4

 2 ,טסואווַאּב טינ רימ עיגָאלָאמיטע .עגיר ןיא טרעהעג

 ןפיוא ומר א אמּתסמ ,"טּפוצאּבמוא ןוא ןפורַאּבמוא, :שינָאריא 1

 ,ןעמזידנאלרוק גנולמאז רעד וצ בָאגיצ ןקיָאד םעד--.4086 טק/| ןשטײד

 ךיא ּבָאה ,.װ .מ טימ טנכײצעג ןענײז סָאװ ,עקידרעטײװ עלַא יװ טקנוּפ

 ןןײרנײװ .מ| .ןעמאמ ןײמ ןופ ןעמוקַאּב

 ;ךיז ןריסעהטנייא :טרָאװטײצ סלא ךיױא 2

 ןיװ ימ) ,טנשקעעגנײא ,טריסערטנייַא

 ךיו טָאה רע



 .רנַאלרוק ןיא טקעלַאיר רעשיד* רעד - שטיװָאנמלק .ז 11

 רעד ןיא ,(טרָייעג ,ןריי רשפא) טריאעג ,ןריא 5

 =ַאר יד ןענייז יצ .ןריויעג ,ןריוי טכױרּבענ טרעוו רוטַארעטיל
 =ַאיר ןשטייד זיא סע רעסָאװ ַא ןופ ןעמונענ ןעמרָאּפ עקיז
 ,ן8:6ח :ד"המ ,9680ז60 ,98ז6ח :םָאד טסייה ד"הנ ?טקעל

 .1696|06ח ,)6560 ,5

 טרעהעג םרָאּפ עטלַא עקיוָאד יד --רעמעמלַא 6
 =עלַאּב! ךיז טנגענַאּב רוטַארעטיל רעד ןיא .דנַאלרוק ןיא

 עו עיגָאלָאמיטע יד .ילַאיד רענילָאװ ןוּפ תועמשמ ,ײרעמ
 סָאד וַא ,ןייז וצ ףיסומ ךָאנ זיא וצרעד ;469 יז םיוּבנירג
 =ַאּב ןוא ןשיניסעּבַא ןופ ןעילטנַא זיא "רבנמ לא, עשיּכַארַא

 ,ּפוקסיּב רעד טציז סע ואוו ,ךריק רעד ןיא טרָא םעד טיט

 ןופ טדערעגסיורַא םע טרעוו ױזַא-- םענעגנָא .7
 קסּבעטיװ ,קסנימ ,ענליוו ןיא ;דנַאלרוק ןיא ליומסקלָאפ
 יו תויה רעּבָא ,םענעגנַא :שירעמשטייד ןעמ טרעה וײזַאא
 יד ןעננערּבסױרַא טינ טרָאּפ ןָאק ליומ עשידיי=שיווטיל סָאד
 =רעד טרעוו ,(2-1-8 טרילַאַאנ) "גנַא, עיצַאניּבמַאק:ןעגנַאלק
 =נייא רעיײז , :ריא טרעה רענילַאװ ייּב ."םענעגנייא ,  ןופ
 =עגנָא טימ "םענעגנייא , טרינימַאטנָאק ,תועמשמ -- ,י ןעמענעג
 ,(ילָאװ---יןעמענעגנָא!) "ןעמונ

 רַאפ טרָאװ עכעלנייוװעג סָאד--(יצנַארּפ) טרַאּפַא ,8
 --"ךַאז עטרַאּפַא ןַא, ;"טױַאּפַא ןעניואוו רימ , : ?רעדנוזַאּב ,
 טינ ,עשילרעטסייא ןַא םָאד טײטַאּב שטייד) ךַאז רעדנוזַאּב ַא
 .(ךָאז עטוג עכעלנייוועג

 טימ ןעקנַאדּפָא ,ןרַאנּפָא -- שיקרעט ןָאטּפָא 9
 ,ישיקרעט ףיוא, :ךיז טכוד ,ןעמ טגָאז ענליוו ןיא ,סטכעלש

 (?ןּפעװסױא) ןּבעוװסױא-- טלַאשעגּפָא ,ןלַאשּפַא ,0
 =ַאּב 5002| ןגעו .שטייד ,ײטלַאשעגּפָא זיא ריּב יד, .ךיז
 ,טרַאװ ַא ::063190065 306ז6זטט5: םלוַאּפ ,ה טקרעמ

 ,דמערּפ ןשטיידרעּבייא םעד ;טעּפש ךיו טזײװַאּב סָאװ

 =סױרַא ,ךיז ןעּפַארדּפױרַא--ךיז ןעלּפַאדּפױרַא 1
 ,טייקנלַאפעג ןופ ךיז ןּבייהפיוא ;ךיז ןעקשטַארַאק

 ןַא ויא יז, .ןַאמירָא ןופ ךעלּביײוװ--ש םנעמירָא 2
 .שטנעמ-|-םירָא : גנודליּב ,ײשטנעמירָא

 =ַאּב ןישטנעמ רענענוזַאּצ , ןקידבשוימ--ןענוזַאּב 3
 .ךיז טנכערַאּפ ,ןעוועג בשיימ ךיז---ךיז ןענוזַאּב ,ךיז ןעניז

 רַאּפ טרָאװ עכעלנייוועג םָאד--רעד ,רעריּבלַאּב 4
 ,םיוּבנירג טיול) "יּבשּת, רעד סָאװ ,טנַאמערעטניא ,רערעש
 =םייד רעד רעטנוא "ררעש , טגנערּב (408 עיטַאמָאטסערכ

 ,רעשינעילַאטיא רעד רעטנוא "ריּבלּב , ןוא קירּבור רעש
 ,021/ג ילױּפ .עַײלַאּב טָאטשנָא (0816) עילַאּב 8
 םָאריּפַאּפ רעטכַאמעגננייא ןַא--יד ,עקטורקנַאּב 6

 ,(לטרעק) קיטשטנומ ןָא

 ,ןניולּפעג טינ ןגיױטשעג טינ ,סנגיל--םערצָאּב 7
 ?עיגַאלָאמיטע

 .ר"נ ,רעמיוּב ןופ ערָאק--יד ,קרָאּב 8

 =ָאלק ,ךעלטייד--"ּב טימ ןהער .רענייצקַאב .9
 ,םירוּביד ער
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 ייפ .קכוב רעד ןּוא עצכוּב יד :ן'פרעד---ןעצכופ .0
 : .עיצנעכיב :ע"ש

 ,רַאנ ַא--טיײטַאּב .ַא טימ אקוד---רעד ,םקַאלּפוּב .1
 ,העניײא 'ב וד :טרָאװלדיז .עשר ַא ןוא גנוי רעּבָארג ַא

 .(69 יז ,1 ליפ"ריי ,םעיגַאלַאמיטע 'דיי ,ךיירנייוו .מ 'לגרפ)
 טרָאװלדיז עשטייד עקױָאד סָאד ךיוא--עקפוב 2

 ,קינוּבלּכ ,ףרָאװסיױא :טײטַאּב ,ךעלמיטסקלָאּפ זיא
 ,ײטַאּפ רעשילוּפ , ליּפש-ןטרָאק ןיא---רעד ,טײבה .3

 "טייב ַא ןלעטש, .ףָארטש ןלעטש וומ ןעמ ןעװ ,זימער
 עװַאביל ןיא ,(יוו 91 יז 'ליפ"דיי ןיא יקצולירּפ ,ג 'לגפ)
 -עג טָאה ןעמ ואוו ,רעדנעלרוק ענייר ןופ הּביסמ ַא ןיא
 .;ארמימ ַאוַא טרעהענ ךיא ּבָאה ,"סַאּפ ןשיליופ , טליּפש

 טויּפ ןפיוא עירָארַאּפ) "םימלוע יחל טִייּב ַא ףיוא טַײּב ַא;
 .("םימלוע יחל הנומָאהו תרדאה,

 יד ןטיורפ עטלטייבענ ,לעמ 'ב-- ןעלטַײּב 4
 .ןעוועלטיפ--(יּבוג יקסנימ) ןסייר ןיא ,עמרָאפ עשטייד

 ;שעיו ןעיולּב םוצ רעװלוּפ -- םעלָאלּב ,ָאלּב .8
 ןוא ןיורּב ןנָאלש , ,םװָאלּב :ןילָאװ ; עקניס :שיסייר=!ווטיל

 ,תעשרמ עפיורנ ַא--"ךַאלעּפיל עָאלּב יד טימ עלעדנייש, .יָאלּב

 םָאוװ ,רענייא טסייה "לגיופ רענרעיילּב,--יילּב 6

 .ןרָאש ןַא רע טוט ,וצ טינ ךיז טריר רע ואוו
 סָאד ןענעכיײצַאּב וצ טרָאוװ=טעּפש -- ןצעקעלּב 7

 ,גנַאזעג:ןכריק
 ,רעטמעשרַאפמוא --- יד ,עצ = ,רעד ,קינשוּבזעּב 8

 =יוו ןוא יהשוּב , 'רּבעה ,י:זעּב, 'װַאלס ןופ עיצַאניּבמָאק .=
 ,"עצי=,, ,"קינ=, 'ווַאלס רעד

 רעדָא ץלָאה ענעקרעּב .עוָאירעּב -- יר ,קרעּב .9
 =עילימַאפ 'ריי ןיא ךָאנ טרָאװ עקיזָאד סָאד ,ץלָאה-ןקרעּב
 ..ידנַא 'א םייהנעקרעּב ,ץלָאהנעקרעּב ,טילּבנעקרעּב :ןעמענ

 =נייוו) הירּב(1 טײטַאּב םעד ץוח--יד ,דנַארּב 40
 =עג טָאה םִיא , :ענערגנַאג טיײהקנַארק יד (9 ךָאנ (214 'ז ךייר
 ,ײדנַארּב יד טּפַאכ

 ,םענקוהּב :עטיל ןיא ,שיטעל--יד ,סענילקורב 41
 :םעדגַאי יד ןפור ןשטיײד רעדנעלרוק ,םעצינסורּב ;ןסיײר
 .0161596/066ז60 :ןשטייד ערעדנַא ,51106066ז60

 טלָאװ סע יװ ,קירּב רעד ,.,קירּב ךיא--ןקירּב 2
 ךיא ,ןעקירּב :'סייר-'ווטיל ,םַאטשּפָא ןשטייד ַא ןופ ןעוועג
 .ןעיּפָאק :שילױּפ .ןעוועקירּב :ןילָאװ ,ןעקירּב יד ,עקירּב

 טרָאװ סָאד ,ןקָארּב טָאטשנָא ,ןשקָאל ןעלקערב 43
 ,1 טנַאקַאּב טינ דנַאלרוק ןיא זיא "ןקָארּב,

 =רנַאּב (א ,ן= ,םע= יד ;רעד ,ץיַאג רעדָא ץעיַאג 44

 ץיינ (םעד), .המהּב ַא ייּב טייוועגניא םענופ לייט (3 ;םירָאװ
 "ןרהא תרהט, 'ס ,"ןינעו םואימ ןופ קעװַא ןמ טפרעוו
 ,(189 יז ,| םויטנַאנָאשנָאק ,יקצולירּפ .נ טיול)

 דניק ןיילק ַא ןעו .ןצנַאג ןיא ,רָאנ--ןײרָאג 8

 ןיװ .מ} ןעלקָארג :ךױא 1



175 

5 

 רשפא !ןײר--ָאָאג ;ןעמ טגָאו ,עיצרָאּפ ןייז םיוא טקנירט

 ?"ןייר רָאג, :טָאד זיא

 =רַאֿפ ךיירנייו ןופ םעד וצ -- טניירפ:טונ 4

 :טרָאװ עקיזָאד יד :ןייז ףיסומ ןעמ ףרַאד (215 'ז) ןטנכייצ .

 ,טםואווַאּב -

 ואו ,(ע)דניירפ (ע)טונ :לָאצרעמ ןופ טמַאטש גנודניּברַאּפ

 =קַא (ןשטייד רעדָא) ןשידיי ןטכואווַאּב ןטיול ןענייז 6 עדייּב

 =ָאֹּפַא יד ןעמ טנגעגַאּב שטייר ךיוא) ןלַאפעגּפָא ץעוענ=טנעצ
 -- ?ז6טמ0 ,בורק טסייה "טניירפ , --- .(םרָאפ עטריּפַאק
 םניימ , ,('ריי 'נילָאװ ה"ד) ע"ש ייּב ךיוא ?טניירּפ רעטונ;

 --/163109002/1 ,ײבורק לקיטש ַא , טײטַאּב "לטניירפ ַא

 ,טפַאשטניידפ טוג
 ,ןסקַאװעג םיורג---.יג ַא זיא רע,--לודינ 7

 ענעלָאװשעג; .ולַצה ןפיוא ןזירד יד -ןלינ 48
 ,טנַאקַאּבמוא םעדנַאלג,,---,1 "ןליג

 ,שטייד ןיא יו ,ףּכיּת--ךיילג 9

 טרעהעג--?זתמ68 ;ץלָאה עבעלג ַא--יד ,עבעלג 0
 ,2 רעיריינ ןופ

 עטנפעעגפיוא טייוו טימ ןקוק ,ןפַאנ--ןעזדמעלג 1

 ?212026 'ליוּפ ,ןגיוא
 (ַאנעג) יַאנג וצ ןייז טינ םיא לָאז סעע--יַאנג 2

 ףיא עדה ןושל לסיּב ַא טרער ןעמ ןעװ ,ףיסומ ןעמ יא

 .ןצעמע
 רעדָא גנירעה ַא ןופ רעכנעּפ-טפול רעד (א--,בנג 3

 ,סױרַא 'ג םעד ןעמ טּפרַאװ ןסע םייּב ןשיפ םעניילק רעדנַא
 ןעװ, עלנפ .המהּב ַא ןופ טייווענניא םעד ןיִא רבא ןַא (ם
 "הפירט ןיא שלופמ בקנ ןײא טרכעלג רעװ בנג רעד
 ---:(153 יז ,{ יסנַאק ,יקצולירּפ ,נ ייּב תוקידבו תוטיחש רפפ)
 טינ םעמיצ רעדָא טנלָאשט ןיא לדיינק טיימַאּב םעד ןיִא

 טפור סָאװ ,קָאלג רעד--רעד ,קָאלג=דלַאוועג = ,84|
 ;לשמל ,הפרש ַא ,קילגמוא ןַא תעּב רענױאוונייַא יד ףיונוצ
 ,3 םעקנידלַאווענ---,114627 'םור

 טרעוו--(ןדיז ןופ ּפיציטרַאּפ) לגייּב רענעטַאזעג 8
 ,רעסַאװ עסייה ןיא טירּבעגּפָא ןוויוא ןיא ןצעזנײרַא ןֹרַאפ
 ,למיק טשימע:וצ גייט םוצ טרעוו דנַאלרוּק ןיא

 טָאטשנַא םרָאפ עשידיי=טלַא יד--ןיז ןענוועג 6
 .2650חחסח ד"הנ

 ,ירעטכעלעג, רַאפ טרָאּפ:טעּפש -- רעדנעלעג 7
 - .130 יז ,1 ליפ"ריי יקצולירּפ יז ? ײ'נ רעד ָאד זיא סָאװ;,
 ,טצונַאּב טינ שידיי ןיא סע טרעוו ןיז םענעגייא ןיא

 =רָאטשרַאּפ ַא ףיוא ןעמ טנָאז--עצי= ,קינמַאנעג 8
 ןדיי ַא ףיוא טגָאזעג טלָאװ ןעמ יװ ,(ן'=) טסירק (ר=) םענעּב

 ןיװ .מ| .(ונאג א ײּב) סיוא טדיינש ןעמ סָאװ שיילפ ןיא ךױא 1

 |יװ .מ) .ץלָאה עבעלק א ?ןעגניױלָאג 2

 ךל :ןשטייטרַאפ ףורסיוא ןקיזָאד םעד ןגעלפ ךעלגנײירדח 3

 ,הניבגמ .רֶעֹי

 14 דנַא לרוק ןיא טקעלַאיד רעשיד" רעד - שטיװָאנמלק ז

 גנוסיגנעמַאזוצ ַא ןייז טינ סָאד לָאז יצ --,ייםולשה ה- ,וילע,
 ?4 "כינ--(ר)ימ---הַאנעג , ןופ

 =נִא ,"קינעג ןוא ולַאה ןכערּבא -- רעד ,קינעג 90
 ."ןקַא ןוא 'ה , טָאטש

 'םייר='וטיל) עקצעג יד ךױא ,רעד - ץעג 0
 טעװעלַאּבעצ ַא ןעמ טפור "ץעג רענעגיוצרַאפ , .(עקשטעג
 ,לגגיי

 ---רעּביא:דַארג .דָארנ שיווטיל טָאטשנָא--דַארנ 1
 ,רעּביאנגעק ךיילג

 ילרוק ןיא םרָאפ יד טסיײה ױזַא--רעד ,ּפַארג 2
 רעד ןיא 2 'רדי עלַא ױוװ ,4 ןצרוק טימ עקַאט ןוא ,'דיי
 ,(216 'ז) טגנערּב ךיירנייוו סָאװ ,"ןּפַארג, םרָאֿפ יד ,עגַאל

 סָאד זיא ןזיא ,(68 יז ,1 ליפיידיי ,ױדנַאל .ַא עו) שטייד זיא
 ,ךעלײקּבלַאה ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןוגושט ןופ לסעק ַא
 רעדָא ענרעּפוק יד יוװ ,סונָאק ןטקַאהעגּפָא ןַא ןופ טינ ןוא
 רעשיריי רעד ןיא טצונַאּב ןרעװ סָאװ ,ךעלעסעק ענעשעמ
 ןטימ לּפעט , ,ײלּפערגה טסייה רעניילקַא ,טײקשיטַאּבעלַאּב

 ."םעכעּבעּב , עלַא יו ,ליפ ױװַא טסייה ײלּפערג
 ,ןגָאמ םהמהּב ַא ןופ לייט ַא--רעד ,(ק)גיזיירג 3

 ,שיסייר:שיווטיל ןיא ךיוא טנַאקַאּב

 . ןטימ--(216 יז ךײרניײװ 'ו) ןיילַא קיליירג 4
 .ןגינעגרַאּפ ןטסער}

 ,ןוירּפַאק טָאה ןוא טיירש סָאװ דניק ַא--לירג 3

 =עג םייל ןופ ,עקוועכַאד--ןע= ,רעד ,ןַאפכַאד 6
 .ךַאד ַא ןקעד וצ ךעלטעלּפ עקיטנַאקריפ עטנערּב

 ,ײקַאלש טעד ןגירק,,=='ד םעד ןנירק .ףמַאד 7

 .עיצקעלּפַאּפ יד ,הּפכנ יד ןגירק
 קרַאטש ,טנקירשעגסיוא--"רַאװק ןוא רַאד, ,רַאד 8

 --עקשיק ערַאד }שיילפ עטרעביורעג--שיילפ רַאד ,רעגָאמ

 רעייפ םייּב ןענעקירטסיוא ןזָאל ,--06זזח ד"המ ,טשרואוו
 .(לוַאּפ .ה) ."ךַאז עקיטּפַאז ַא טפול רעד ףיוא רעדָא

 טרעפטנע ,"ןטרָאר טייז רענעי ףיוא ,--טרָאד 9
 ?ואוו :עגַארפ רעד ףיוא הצלה ךרדּב ןעמ

 -םיר קיצנייא יד---ןטשרָאד ,קיטשרַאד ,טשרָאד .0
 טרָאװ סָאד ,תועמשמ ,טָאֵה שיסייר=שיוושיל ,ןעמרָאפ 'דיי עקיט
 ענעי ןיפ ןעמַאטש סָאװ ,רעלעטששפירש יד ;היאר אהו ,טינ
 .םרוד ,טסרוד , ;ןּבײרש ,ןרעגינ ויּב ןענעזייר ןופ ,ןטנַאק
 יײז ;ןייז טלָאמעג טינ 'לַאיד 'דיי ןייק ןיא ןָאק םָאװ ,ייגיט
 ןיא ןצרּפ ײּב .ד"הנ ןופ ןעמונעגנײרַא טושּפ סָאד ןּבָאה

 רימ, :טגָאז רעדנעלרוק רעד .ײטשרַאד ךימ , : "למיירטש,
 ,08 יונ םָאװ ,רעקיּבלעו רעד םַאטש--.,ײטשרעד

 וצ רעדנעלרוק רַאּפ ןעמָאנ:לדיז ַא--ּפָאקשרָאד .1
 ןיא שרָאד רעד .,טײקטציּפשעגרעּביא:טינ רעײז ןענעבײצַאּב
 טרָאװ טָאד .ןסע רעדנעלרוק סָאװ ,שיפ:םי רעטסלוװלָאװ רעד
 ,"עקרעמ ,, עשיריי=שיווטיל סָאד זיא

 סרערעל .מ ןיא עיגָאלָאמיטע יד 'לגפ 4

 ,.202 'ו ךוב םעד

 ןיא "ןלַאירעטַאמ,



175 

 =נײַא "ּפָאק םעד טסנודרַאפ, .דַאשט--טסנוד .2
 ."קיצנוד זיא ּבוטש ןיא, .'ק םעד טעדַאשטעג

 *עג ַא טימ ילּכ ענרעכעלּב--רעד ,קַאלשכרוד ,3

 .ןטייקיסילפ ןעייזוצכרוד ,קעד ןטרעכעל
 =נוא ,ןקור ןיא טסיופ ןטימ ןגָאלש--ןענעקרוד 4

 ?"ןעקרָאט , טינ סָאד ויא יצ ,ןּפוטשוצרעט
 =עכיײצַאּב וצ ללכּב ;סעקיּפַאק 3--יד ,עקטיד 5

 יװ טינ--"'ד ןײק םרעװ טינ; :עּבטמ עטס:עלק יד ןענ
 ןילרעּב ןיא קלָאּפ םייּב ןוא ןסיײרּפ-חרזמ ןיא ,ןשָארג ןייק

 =נעלָאה עניילק--0601 ןופ טמַאטש .,גינעפ 8 'ד טסייה
 ,עּבטמ עשיר -

 ךעלּב ןופ ילּכ עקיטרַא-סונָאק--רעד ,למורד 6

 =ילרוק זיא 6 רעד .1זסזח חסו שטייד ןופ ,רעסַאװ ןכָאק וצ
 ,טבַארד ןוא ,216 'ז ,קנַארד ןכיײרנייוו ייּב !לגרפ) שטייד
 ,(םהר ךיוא ,ךוליה ,ןוטנָא טסייה ײטכַארט , אקווד ;0
 .ןענוועג ,ןוו יוװ ,שידיי ויא ט רעד

 =עגילפ ,ךעלסיפ יד ,לזלעה סָאד--יד ,עּביירד 7
 ,ןסעגעג ןרעוו יז טייוו יו ,ףוע ןַא ןופ םייוועגניא ןוא ךעל
 ,ּביורד סָאד : ןילָאװ ; ײפעקשיּבָארד, ; ךיוא יווטיל ןיא

 לקיטש ענעטבַאלפעגפיונוצ סָאד--רעד ,לדיירד ,8
 .לטכעלפ :שיסייר-'ווטיל .הלה רעקידתּבש רעד ףיוא גייט

 םעד טימ זיא סָאװ--יײ'ה יד טימ ערוי, .ןּפָאה 9
 ,טינ ךיא סייוו ,רעמ רעד (הדוהי) ןעדוי

 טרילָאק רעדָא םייוו לקיטש ַא -יד ,עקצלעה 0
 ןַא םוקמּב ,ןגַארק ןטמערּפעג םעד ןעליּפשוצוצ ףיוא טנַאװעג

 ? 18/3006ח .דמעהרעּביײא

 ,םידחאל ןפיױקרַאפ--ןרעקעה 1

 סנגָאמ ריפ יד ןופ רעטסערג רעד---רעד ,ּפמַאוו .2
 ,1 המהּב רעקידהרנ=הלעמ ַא ןופ

 ,ךיז טײטשרַאפ ,ןייז ףרַאד--רעד ,טּפַאש קייוו .3

 רעּבָא ךיז טָאה ,(דָאּב ןיא לפעש סָאד 'לגרפ) ףַאשקייװ

 רעד טימ עּפורג רעד וצ טרַאּפשעגוצ שיגָאלָאמיטעפקלַאּפ
 ןקייוו שיילפ סָאד טנייל ןעמ ואוו ,ילּכ יד .ײטּפַאש=,, גנודנע
 .ןצלַאז ןרַאפ

 ."ךייוו-לדניוו ןגָאלש ,--לדניוו 4

 =רַאּפ וו יו ,לגייוצ טשינ טסײה -יד ,עציוו 5
 ,עקטנעוו --עציוו=לגנַא }טור עסיורג ַא רָאנ ,(218 'ז) טשטייט

 ;לדילרעדניק ַא ןופ --.עקציוו :םרָאפ רענעלקרַאפ יד

 ?ןענופעג (ריא) םיא טסָאה ואוו

 ,סעקציוו יד רעטניה --

 ?ןסע ןּבעגעג (ריא) םיא וטי'סָאװ

 ,.ייצ עשריזח ---

 ןעמ טגעלס גנורעצסיוא ַײב .הלוגס א ךיוא ןענײז ןּפנצװ 1

 ינײרַא ןטרָאד ןופ ץומש םעד ןּוא זיוהטכעש ןופ שירפ ןפמאװ ןעמענ

 טלָאמעי ןופ .ןדָאג םיא טגעלפ ןעמ תעשּב ענאװ ןיא הלוח םוצ ןגײל

 ןיװ .מ} .הסונמו קודב .ךיז וצ ןעמוקעג הלוח רעד ןיוש זיא ןָא
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 ביוא ,ןצײר ךיז לו ןעמ ןעוו ,חסונ רעד זיא יװַא

 רעטשרע רעד ףיוא רעפטנע רעד ויא ,ײטוג, ןַײז ליוו ןעמ
 :ענַארּפ

 ,ןוט ַא רעטניה ---
 : רעטייווצ רעד ףיוא ןוא

 ,ןוה טימ הלח --

 ,םגה ,שטַאכ--ךיוא ןעוו .6

 עכעלצעועג-גנַאלק יד ויא יױזַא--רעד ,לפרעוו .7
 ,לשטו16| ןופ עמרָאפ עשידיי

 יװ וצ רימ וצ רע טײשש סָאװ; -- עיצוקַאז 8

 ,טײצ רעשיליוּפ רעד ןופ טמַאטש ."עיצוקעוקע, ןופ ?ײזַא

 ןסענייַא טונ ,תועמשמ ,ךיז ןגעלפ "סעיצוקעזקע, יד ןעוו
 =סַאּב ,ש טנ-ייצרַאפ תועט יײּפע -- .רענייּב עשידיי יד ןיא
 =ַאו ַא יו ןייטשוצ, :84 '| ,1920 "לַאװק םייּב, יקסמָאט
 ןופ ןדייס ,עמדָאפ ַא ַא ןעמענ ךיז לָאז ןענַאװ ןופ .ײקינטוק

 :הבושּת רעשילױטַאק רעד---"קינטיקַאּפ ; טימ עיצַאנימַאטנַאק
 =ַאז, בוא ? תוישרּפה-תוכימס ַא רַאפ סָאװ רעּבָא ,רעטכירּפָא
 לע עמרָאפ 'לרוק יד זיא ,זיירג-רעה יּב טינ זיא י"קינטוק
 ,עקידהליחּתכל יד םינּפ לּכ

 ,פ0ת-! רַאפ עמרָאפ עכעלצעועג-גנַאלק--טסנוז 9
 ןיא) טסיז ;גנורילַאזַאנ ןָא טָאה 'לָאװ='לױּפ ,פט5 ד"המ
 ,יקצולירפ .נ ילגרפ ,(ם"יוממ ייּב ךיוא ,קרעוו=קורד ערעטלע
 ,ווייא 179 יז ,| םויטנַאנָאסנָאק

 ןגיױצעגנָא לָאמַא ,טנווייל לקיטש ַא--רעד ,רעַײז 0
 7 ,ןטייקיסילפ ןעיײוצכרוד ,לפייר ַא ףיוא

 --- רענעּפשנַאז ,רענעּפשלגעז ,רענעּפשנעו -- געו 1
 ,ןגעו ןופ לַאפּפָא

 ,םיוּבטסַאמ---םיוּבלגעז (א : ןעגנודניּברַאפ---לגעז .2
 ,ךוטלנעז (ב

 ,טעילוהענ---ײ"רעסקעז רַאפ ןּבעל ַא,--רעסקעו 3
 ,עקשירטעּפ רקפה ,לװלָאװ זיא ןּבעל סָאד זַא

 ,םָארק ןיא שיט רעגנַאל רעד---רעד ,קנַאּבמָאפ 4
 .96 יז ,1 ליפ"דִי ןיא ךיירנייוו .מ ייּב עיגָאלָאמיטע

 תורוש נערּב ןפיוא ,ליּפש שידניק ַא--םסעקילדוט 8

 טניפעג .תויתוא עכַײלג ןעמ טכוז ,לשמל תורמג ,םירפס ןופ

 --3 ןיא 100 ןעמ טָאה ,דנַאנַאכָאנ תורוש ייוװצ ןיא ןעמ
 ?עיגַאלָאמיטע .קילדוטַא--4 | ,0

 עשיריי ידנַא יד ןיא ,ד"נ ויא סָאד--יד ,טוט .6
 יד ןופ טרָאװ סָאד ,שטומרַאקס רעדָא ץומרַאקש -- ןטקעלַאיד
 ,ןטקעלַאיד עשמייד=םורד

 *רעוילגרַאפ ןוא עטלנערּפע:---ץלַאמש ענעקוט 1

 ;קסױרּבַאּב ןיא .ץלַאמש ענעסּפעש רעדָא ענעדניר עט
 ,ץלַאמש=םעקָאּב

 יד זַא--"!םיױרַא םוק ,לוויט ףיוא,--לווייט .8

 ןעוו--.ןרעלקוצרעּביא ןוא תונאד ןָא ,ןרעק ךיז לָאז טלעוו
 טגָאזעגנָא טינ םיא טָאה ןעמ סָאװרַאפ ,תונעט טָאה רעצעמע

 שטַאכ טנעקעג, :ץרַאה םָאד םױא ךיז רע טדער ,הרושּב ַא
 סָאד ..,"השעמ יר ויא ױזַא ןוא ױזַא ,לווייט ,טנוה, : ןגָאזנָא



 הנַא לרוק ןיא טקעלַאיד רעשידײ רעד - שטיװָאגמלק ז ךד7

 --.ליײצ רעד יּבַא ,טסליוו וד לשיט רעסָאװ ,רימ ּבינ ;טסיײה
 =םױרַא ײטייק , טרעו (219 'ז ךירנייוו) יטייקשלווייט , ןיא
 סקיפוס ןטימ עּפורג רעד וצ טנעלע;נַא ה"ד ,42ו/ טדערעג

 ,ײטײק;
 =רַאּפ השעמ ,טעּברַא עטכעלש ןכַאמ--ןרעּפעמ 9

 .  .ןענהכאלמ ,שטַאט
 םרָאפ-טעּפש -- ןּבלַאהטרוּפ ,ןּבלַאהטורּפפ 0

 ןלעטשוצּפָא ורּפט, יירשעג םענופ ;"ןּבלַאהטירד, רַאפ
 ,לָאצ עניילק ַא ךעלטכַארַאפ טײטַאּב ,דרעפ

 ,םיפ יד טימ קרַאטש ןטשערט -- ןעלּפמַארט 1
 .זגחקסח רעטנוא לַאּפ .ה עו ,שטיידרַאגלואוו

 וצ ףיסומ זיא סָאד .,ןייז דּבכמ--ןריטקַארט 9

 ,226 'ז ךיירנייוו וצ ןייז
 ןופ ןגָאמ םענופ לייט ַא -- ךעּביירט ,ךעּבירט 3

 ,דקס6ץא2 'םור 'לגרפ .המהּב רעקידהרג=הלעמ ַא
 ד"המ:טעּפש ,110016/ ד"ה--רעד ,רעטכערט 4

 ו12010ז/15 שינײטַאל-לטימ ןיפ ,!זומוסז, 112016ז, 116016ז
 ,עקיל יר :'םייר='ווטיל---.(לוַאּפ .ה)

 ,ךיוּב רעּבָארג : רַאגלואוו--יד ,עּבמערט 5

 ?ּבַארַאװס ןָא ןוא 2 ןצרוק טימ--יד ,ערדַאי .6
 ,רערָאי יד ;'לאיד עקירעּביא יד .,(עדגַאי יוו) לַאקָאװיטקַאה

 =ןעמיולפ ַא ןופ ,סונ ַא ןופ ןרעק רעד : טײטַאּב .ערעדָאי יד

 זיא "םערערָאי ןקַאנק , קורדסיוא רעד .לדנייּב=ןשרַאק רערָא
 ,ךעלדנעטשרַאפמוא רעדנעלרוק ַא

 ןימ ַא -- יד ,עּפָאי = 2107 -
 ,ס"וממ ייּב יעּפוי

 ,ךיירנייוו) ענַאי ,עּפַאי יו ױזַא ,טיײטַאּב--עצַאי =
 רעד טינ סָאד ןיא יצ .ּפָאק רעּבָארג ,רעיוּפ ;(991--290

 ?"קעצַאי, רעשילױּפ

 סָאװ ,סָאד אמּתסמ ,דנּב

 =ירטענכרוד ,ןַאמ-הרבח---רענייא קיטש=גנוי 9

 ,גנוי הענעב
 רעד ןופ גנוצייר עמענעגנַאמוא ,ןסייּב -- ןקוי 0

 ,ףיוא ױזַא ךיז טריפ רע--"לעפ יד סיא טקוי סע, .טױה
 ןט18 ןופ רעלעטשטפירש עשטייד--.ּפעלק ךיז טעּב רע זַא
 ךױרּבעג ןופ םױרַא ןיוש טציא ;טרָאװ סָאד ןצונַאּב !הרָאי
 .(לוַאּפ)

 םע עליּבַא ,לַארָאּפַאק ,לַארענעיג .לַארענעי .11
 ןיא רעצעמע וַא ,טרעה ןעמ ןעוו ,ןעמ טגָאז -- "ךיז טלַאר
 =נרעּב ילגרפ ,1 ןשטנעמ ןופ תולעמ יד ןצַאשוצּפָא חוּכּב טינ

 ,רערעדנַא ןַא שטייטסיוא רעד זיא טרָאד ,ײלַארענעג, ןייטש

 ,טריזילַאטַאלַאּפ טינ | רעד-- עירעלַאכ .2

 ,עמרוט ,אידג-דח--רעדומ=רעדוכ 3
 טינ--(רעלשיק :טדערעגסױרַא) רעד ,רעלסיּכ ,4

 =ענעשעק :ךַארּפש=םיבנג רעד ןופ ןיז ןלעיצעּפס םעד ןיא
 רָאנ ,(289 יו ,יא "תומושר, ןיא יקצולירפ .נ ילגרפ) םנג

 ,שיטעל ףױא ךיוא ןעמ טגָאז ענעגײא סָאד 1
 |.װ ימ| י')6061215/ 8קז21פ -- עו 1605 1415

 :יוזא ךרעּב
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 םיּכ ןופ טערליּבעג -- .רערַאנּפָא ,קילושז ,יאמר ַא ללכּב
 ןופ רַאטקַאדער רעד יװ טינ ןוא ,"רעלשיט, לקשמ ןטױל
 .ןקיריילסיוא==ןרעל, ןוא "םיּכ , ןופ :טגנירד יײתומושר,

 ךיירנייוו טָאה ײּפָאק ןיא ךָאל ַא ןכַאמ,--ךָאל 85
 סרעדנוזַאּב ,ןעיירש ךיוה : טײטַאּב םע ,טשטייטעגסיוא שלַאפ
 ,"חומ םעד ןרעכעל, :ןכײלג סָאד .רעדניק וצ טדנעוועג

 :ךיוא ."ןעיירשעג ענײז טימ; :הפסוה רעד טימ לָאמ ַא
 ,"חומ םעד ןּביײה;

 ןוא "קירעקניה, טָאטשנָא ןעמָאל ןוא םָאל 6
 רעד ןיא רָאנ טינ ,ןכּב .טכיורּבעג טינ ןרעוו סָאװ ,ײןעקניה;

 ,(234 'ז) טּבײרש ךיירנייוו יו ,"םָאל ןוא םורק, גנודניּברַאפ

 =לעגרעּב .(לוַאּפ) דרעפ ןופ רָאנ "ןעמַאל , ןעמ טגָאז שטייד
 =םורד ,תועמשמ ;"םורק,, קידעקניה רַאּפ טכיורּבעג ןָאס
 ,ילַאיר

 ,שעװ ןקינײר וצ ׁשַא טימ רעפַאװ--יד ,גיול 7
 ,טמייד ,גיול זיא שעװ ןקײװנייַא--ןגױלנייַא

 ,ןכַאז עקירוועטיש רַאפ סָאמ ַא--רעד ,ףיול ,8
 -פיול ,101 :שטייד ,(227 'ז ,ךיירנייוו יז) קַאיס 4 טלַאה
 ,סָאמדרע--רעד  ,לעטש

 ,ןרָאש ןָאטנַא---"טנעה עקידייל ןּבַאה, .קידייל - 2
 ןייק טוט ןעמ לו רַאּפרעד רָאנ םעּפע ןסיירעצ ,ןכערּבעצ
 ,טינ ךַאז רעדנַא

 שטייד .עקנירעטַאק יד--רעד ,ןטפַאקרעייל 0
 .(1:516ז ,לוַאּפ 'לגפ)

 ,טנופ 20 ןופ סָאמ-גָאוװ--רעד ,טנופסיל ,1

 רערָא יוּביל טָאטש יד טסייה ױזַא -- יַאּפעל .2
 .11078)ג :שיטעל .ןדיי רעדנעלרוק יד ייּב ךיוא עװַאּביל
 =עג יװ ,רע ויא שיטעל :טנעצקַא רער זיא טנַאסערעטניא
 טָאה שידיי ןיא ,טרָאװ ןופ ףַארט ןטשרע ןפיוא ,ךעלשנייוו
 ,טקורעגּפָארַא ךיז רע

 .ןּברַאטש--ײלפעל יד ןגײלקעװַא, ,לפעל 3

 .ר"נ ,ײןשטנעמ גנַאמ , ,ןשיווצ--גנַאמ 4

 ,"זיוה:ענַאמ ַא ןיא יװ ןעיירשעג; .ויוה=ענַאמ 35
 2 ?טײטַאּב

 סע ואװ וה סָאד :טשטייטעג "זיוהענאמע ןעגנידלָאג ןיא 2
 רימ ייּב--.ענעגײא יד ןגָאלק סע ןכלעװ הףיױוא ןנימירּב א ךיז טניפעג

 :ךארּפשסיױא רעד טימ רעבָא ,ןײװפיױא עכעלטע טנכייצראפ ךָאנ ןענייז

 ןיא איװ ןעירשיג י.,, 120 '1 ,1867 ,קינבושי רעד ,ד"מא ."זיוהנאמ,

 ןיא יװ תולוקאע :116 'ז ,30--29 'מונ ,1877 םעל לוק|| ,"זיוה ןאמ

 סָאװש :125 'ז (13 דנאּב) עקוװװעלירתּכ עײנ-טלַא ,ע"ש|| ."זיוהנאמ א

 .(יקצולירּפ .נ ןופ !טטימ) עשראװ ||71 זיוהנאמ א ןיא יוװ רהיא טעװעדלאוג
 :טש5 םעד ןרָאי עשרעדניק יד ןופ ןעק סָאװ ,דַאּבאש .צ ר"ד) ענליװ ||

 :סָאד שטײט ןעמ זא ,טקנעדעג רעכלעװ ,רעּביּב .י ח"ד) ײמַאלָאק | .(דָאּב

 ---.זיוה-םיעגושמ : טשּפ ןטימ ,ןיקדירפ ,א) דנגעג רעלמָאה | ,(תונוזיתיּב

 טימ ןָאט וצ ָאד ןּבָאה רימ זַא ,טזײװ ןשטײט יד ןופ טײקנוײשרַאפ יד

 "דנעטשרַאפמוא ןרָאװעג זיא סָאװ טרָאװ א ףיוא םישוריּפ עקידרעטעּפש

 !טרָאװ סָאד טצונעג טרעװ ןשטײט ערעסָאװ טימ ןוא ךָאנ ואװ ,ךעל

 ןיװ ימ|

 (12/ ךוּביױדנַאל
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 ,שטנעמ רעצרַאװש -- ןירומ רעדָא ןירָאמ .6
 יזחטזוחהפ שיווטיל ,חוטז2ץמ שיליוּפ 1 ?ימ ַא יװ ץרַאווש

 .ןצרַאה ןפיוא טוג-- "טומ וצ טונ!/ ,טומ 7?

 ---ןכערּב טרעק סע -- ימ וצ לּביא; ,ױ'ֿמ וצ טכעלש, |
 צעמע ןופ םעפע ןעגנַאלרַאּפ--ןצעמע ןטומֹוצ ,ןטומנָא
 ,לוַאּפ 'ז ,ר"הנרפ ,סעּפע ףיוא לנוסמ זיא :רע זַא ,ןטלַאה

 .אז
 =רַאפ--ױ"'מ טימ טקעמש םע; .רעד ,לכומ .8

 ,עלכוט ; חיר רענעגעלרַאּפ ,רעטקיטש
 ןיא רָאנ טרעהעג .,.ליפיוו ,יװ ,סָאװ עדוי ימ 9

 טכוד ,םע טכיורּבעג רעלעטשטפירש ןופ - ,בגא - ,דנַאלרוק
 2 ,רעדנעלרוק ַא ,ךיירנייוו .מ ןייא רָאנ ,רימ

 ןײק--ײ'מ עמורק ןייק ןכַאמ טינג .יד ,ענימ ,0

 .ןוט טינ ךיז םירק
 טימ תומהּב ערשּכ:ןֹופ םעקשיק---יד ,עסונעמ 1

 3 ,ףיורעד ץלַאמש יד

 .שעמ--רעד ,גניסעמ 8
 ,203 'ז ךײרניײװ 'יז ,סעמ ;ךיוא

 ןּבָאה יװַא .עניריינ , ןופ טצריקרַאּפ--יר*ינ .83
 +ענ ןטייצ עשיסור' יד ןיא טָאה סָאװ ,טָאטש יד ןפורעג ןדיי
 ה"ד ,ןגטח)ס184עג :יז טסייה טציא ,טַאטשכירדירּפ ןסייה

 .עװַאטימ-יינ
 ףקינ 4

 ,קיטש עסואימ
 ,שיטעל ןופ---(6 ןגנַאל טימ) - יד עלנגע 85

 ,עלגעי :'דִיי:!ווטיל ,6תט שיסור
 ,טםואווַאּב טינ עקשטַאק ,יד ,לטנע טט36

 ײּב ךיוא .ןצעמע וצ ןייז ךעלנע---ןצעמע ןענ ע 37.

 : .114 'ז || יב ןיא תובשחמ-לעּב

 ,רענעשעמ---רענעגניסעמ

 --יי'נ טָאה לגניי רעד; .ןוירּפַאק---יד

 : .שיטעל .עקשעװַאלַאה--יר ,עלעגַאּפ .8
 .רערעפ ןשלגיופ ַא ןופ ליטש---רעד ,זָאּפ = ,139 .

 ,ךייט 'ּפ ,טנַאװ 'פ ,145 שטַײד --עוַאּפ 0

 4 ?טײז-ייב / רערָא ? ייּב--/23 שיווטיל ןופ ,.,געוו '
 ,םעשוענַאר ןופ .גרַאװכוש--יד ,םעלעטסַאּפ 1

 --.שיטעל ,םייר . ,ילױּפ---.םעצּפַאל ;ןגָארט םירעיוּפ םָאוו
 ,עליטסָאּפ יד תגחסדפ טשטייטרַאפ 'רוי-'םור ץישּפיל

 ףיוא זיא טרָאװ סָאד --."עצנירומ עצראװש א, :ןינימעפ 1 |
 ףראד םרָאפ יד רָאנ :טינ קפס ןיק ויא סע זא .,ךעלמיטסקלָאפ ליפ יוזא

 ן.ז ימ| יוו"זאא "רװאמ,! ,"רָאמ טינ ,ןרעװ טצונעג זנוא יב

 ,ןהָאזסבלָאװ : טשפ) ןטקעריד ןטימ (1 .דשח רעטסיױמוא ןַא 2

 | *!ויא רהעמ רעד ַאד סָאװ עדֹוי ימוע ;1/ ,אײלעמערפ דנוא ' ןיזטֿכַײל

 טרעדלישעגּבַא .יייז ןערעװ םעד ץוח. 6 "בוי ,עשטאילק יד ,ס"ממ

 6 ! ךיז טוהט גידנעוניא סָאװ ןעדוי ימ ' רעּבָא ,ןעסיורד ןופ הָאנ

 קריעת עטסעײינ ,ע"ש יּב דנַאלרוק ןיא יװ טשפ' םעד טימ טקנוּפ (2

 טי 'ו ,אםוג טרָאד ,"לעיפיו עדוי ימ ןעּבעגעגקעװא ,.,טלָאװ ךיא 1

 ןיװ ,מ} 5.סָאװ עדוי ימ ןערהעלקרעּביא .יײןעּבױהעגנָא ,,,ּבָאה ךיא ,

 יו .מ) י"ךעלעקסונעמ עלא ןעמונענוצ , : םרָאפרענעלקרַאפ טפָא 3

 0 ?וַאפ םרָאפ יד ןעננידלָאנ ןופ סקנעדעג עמאמ ןַײמ 4

 וו ימ|

 ר

 דנַאלרוק ןיא שקעלַאיד רעשיד" רעד - שטיװָאנמלק

 ןוא ןצַאּפ : יז ןלָאז; ,ןשטַאּפ -- |צַאמ .9
 : 5 ,םיקסע ערעיײז ןיא טינ ךיז טשימ---ײ'|צַארק

 טרפּב) עכעלטסירק יד ףיוא--ןגָאז םערעצַאּפ ,3
 !!סעקרעשטַאּפ --- .י"רעטסָאנ רעטַאּפ ; ןופ ,תוליפּת (עשיליוטַאק
 ,טסואווַאב טינ

 .ןקגאט|ג יליױּפ .סקַאלּפ ןופ לַאּפּפָא--סעלעקַאּפ 4
 - ,'8 ןרָאפ .ןגָאװ ַא טימ ,ײסקַא רעּפ,---סקַארַאּפ 5
 . יצחב טײטַאּב יטיורב=רעטוּפ ַא רַאּפ,,--רעטוּפ .6

 ,ןמיס ַא ;קיּבַאט=קעמש ַא רַאפ ,טשינרָאנ רַאפ יו טעמּכ ,םנח

 =יוװ ,טּבעלעג טכעלש רָאג טינ ךיז טָאה ןדיי רעדנעלרוק זַא

 =ַאּב ןּפַאנק ַא ײז רַאפ טָאה רעטופ טימ טױרּב זַא דלַאּב

 ,טַאהעג ףערט

 :ברעװ םָאד .עּפמָאּפ ,ּפמולּפ--רעד ,ּפמוּפ .7
 ,ןּפמיּפ

 טינ רימ ,הּביס רעקיטנעק ַא ןָא--טַאלּפ-רופ ,8
 ,ןַײרַא טלעוו רעד ןיא טַאלנ ,טינ ריד

 .עקווַאיּפ--(גט טימ) יד ,עקוַאיּפ .9

 'ו) טּבײרש ךיירנייו יו ,יּפָאק 3 טינ--םייּפ .0

 םייפ ַא , ...ּפָאק 112 ,ןשָארג 3 טרעיינ ,(טרָאד ילָאמיטע יד ,8
 ףיוא עינָאריא טימ ןעמ טגָאז---"ייּברעד הוצמ ַא ןוא ייא ןַא
 ןיא ,הבוט-לעב ַא ןופ לעטשנַא! םעד טפַאמ סָאװ ,ןצעמע
 םָאד .הבוט ענעגייא יז רָאנ רע טניימ רעּבָא ןתמא רעד
 םייּפ ַא ןעוו ,ןטיײצ עטשטנעּבעג ענעי ןָא טנָאמרער טרָאװכיײלנ
 ןעוועג יא ייא ןַא
 ; "ייברעד, טימ טמַארגעג ךיז טָאה ײייַא, ואוו ,טקעלַאיד ַאזַא
 רַאפ "גניררעפ---.םַארנ םוצ טינ םע ןיא ילַאיד 'לרוק ןיא
 .םָאר ,שטַײר ןרער ןליוו סָאװ ,יד 'לרוק ןיא : ןגָאז יםייפ,
 .,ןקעמוצסיוא (230 'ז) המישר סכײרנײװ ןופ :זיא -טרָאװ

 ייתולדּב ןלעקיפו קורדסיוא רעד--ןלעקיּפ .1

 ַאוַא ףיוא ןרעו טרעלקרעד רשפא ןַאק (228 'ז ךיירנייוו)

 ןופ ךָאנ םע טמַאטש רשפא---תורקי ַא

4 
1 

 - ןופ ץענערג םייּב 'ּפ לטעטש עשיווטיל עניילק סָאד ,ןפוא

 ןײנמורַא ןופ ןעוועג םנרפמ ןָא םינומדק ןופ ךיז טָאה ?לרוק
 רעלעקיפ זיא אליממ .טעטש רעדנעלרוק ןיא רעזייה יד רעּביא
 ,ןכַאמ טינ םשור םוש ןייק ןָאק ןוא טינ םיינ ןייק תולד

 ,ןייפ רעייז--ןייפ-קיּפ 659 :

 ,שטנעמ רעטלייארעּביא ,רעטנכערַאּבמוא--טולּפ 93
 .ןעוװעטולּפ  ןופרעד

 ,ן= ,רעטנָאלּפ--ן|רעטנולּפ ,רעד ,רעטנולּפ .4

 רעדָא ןעקשולּפ טָאטשנָא--ךיו ןעשטנולפ ,5
 ,שיטעל .ךיו ןעקשולַאּפ

 קַאו ַא .לסקַא רָאנ טסײה םע--,יד ,עציילפ .6
 /,םייר=ווטיל .ןיא יו ,"עציילפ רעד ףיוא; . טינ ןעמ .טגָארְט
 : ."ןקור ןםִיואא טרעיינ

 ,ןוייַאטעלּפ ַא טימ ןעמ .טעלפ- שעוו-- -ןטעלפ; וי

 :םערּפ רעדָא (לסערפ) םערּפ ַא טימ עמ טסערפ רעריילק
 ש *

 ןיא סָאװ םענייא ףיוא--* ןסאג יד ןיא 'ןשטנעמ טְצָאּפ רע. 2

 {יװ ,מ) !ךיז ײב סיוגר רָאג
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 =דוק ןיא ןעמ טגָארט "רענלָאק ןטסערּפעג;/ ןייק טינ .ןוײַא
 1 ,ײןגָארק=טעלּפ; ַא טרעיינ ,דנַאל

 ,עוַאג ,עניסָארעק--םוילָארטעּפ ,158 }
 --רעד ,רעלָארּפ ;ךיז ןעמירַאּב--ךיז ןלָארּפ .9

 .,שטייד ןופ ךעלצעזענ:גנַאלק .רעמירַאּב רעד
 ,שיטעל .ענסָאס יד--יד ,עדַאירּפ .0
 =עליוקעג ַא ןופ לייטרעדָאפ---רעד ,קידיירּפ - 1

 תיבנ ַא ןיא ל"שר תובושּת ןיא ןַארַאּפ ,שיוװַאלס ,המהּב רעט
 ,,,"רשּב קידײרּפ ַא טפיוקעגע :1520 רָאי ןופ ענליוו ןופ תודע

 ,חֹּכ טימ ןוא ךיוה ,רעווש ןעמעטָא---ןכיירּפ 9
 ,ןעשטּפעש ,ןּפיל יד טימ רָאנ ןדער--ןעלּפערּפ .3

 הגרדמ יד רדח ןיא ןסיײהעג טָאה יּפ-- ,טלּפערּפ ףשכמ ַא
 ץמק םעד טגעלפ דניק םָאד תעּב ,ןגָאז ירבע ןענרעל ןופ
 =ּפערּפ! ,ךיז רַאֿפ רָאנ ןדער וװײזַאא ףלַא חתּפ םעד ,ףלַא

 =!ווטיל ןיא ,ווײוַאא ַא ,ָא :רָאנ ךיוה ןדערסױרַא ןוא ,ײןעל
 יקסנירעמעשט ,ח עי ."ףַארט ןענרעל} סָאד טסייה 'םייה
 : ,56 'ו ,| "סקנּפ} ןיא

 .יד ,לדנעפ ; !לקרַאפ ; ערָארװַאקס יד---יד ,ןַאפ - ,164 |
 =!לקרַאּפ יד ,ָאטינ עמרָאפ עלַאמרָאנ יד זיא 'םייר-'טיל ןיִא
 לדנעפ ןיא ןעירּבּפיוא; ; ןכַאק םוצ עלעסעק ַא : טײטַאּב עמרָאפ
 ,ןקַאּב רעדָא ןעלגערּפ םוצ רָאנ 'פ ַא טניד דנַאלרוק ןיא ,ײךלימ

 ןיא קלָאפ סָאד טרער יוזַא--רעד ,סָארדרַאפ - 8 :
 סָאד ןכוז םרעּבײרש ערעונוא ןעײג טסיזמוא } דנַאלרוק
 ,סורדרַאּפ ; ןּביירש ןוא שטייד ןיא טרָאװ

 =ַאז ,ןעלמַאטש---ןדער ןיא ךיז | רעקעהרַאֿפ 6 :
 .99 'ז ךיירנייוו וצ ןייז וצ ףיסומ זיא---ךיז ןעקיה

 =םיר יד ןעמַאזרַאּפ--טייצ יד (1--ןסַאּפרַאֿפ 7

 םע וַא ,ןעיינפיוא טכעלש--דַײלק סָאד (2 .טייצ עקיט

 : .טינ טסַאּפ
 טכידעג ,לּפרַאּפ ןופ לכַאמ ַא--סעמיצלפרַאפ 8

 .קיכלימ יא קישיילפ יא ןַארַאפ .עשַאק יװ ,טכַאקעגנייַא
 יױוװ דַאמ ַא; .(124--123 'ו ,1 ליפ"דיי יקצולירּפ 'לנרפ)
 2 ,994 'ו ךיירנייוו 'ז "דַאמ,, עמרָאפ רעד וצ .י'פ ַא

 טכוד רימ--"רָאפ טמוק רימ;--ןעמוקרָאפ 9
 ;טסואװַאּב שינ--ןעשעג ןופ טשפ ןיא "ןעמוקרָאּפ/ ,ךיז
 =םגנוטייצ יד ןופ שינעטכַארטסױא עיינ ַא ,תועמשמ ,זיא סָאד
 .חטסעסאסקשדיט ןשיסור םענופ גנוצעזרעּביא ןַא ,סרעּביײרש

 -- טסָאר רעד ,טרעװַאשורַאפ -- טסָאררַאפ 70

 ,שטייד .רעװַאשז
 ראמאן 61

 ,ןרילומ

 =רָאפ עכעלצעועג:גנַאלק יר זיא ױזַא --םוקלופ .2
 סָאד טוט ןעמ יװ ,ךיז ןכערּב וצ יַאדּכ טינ זיא'ס ןוא ,עמ

 :ענליװ ןיִא יו ךרע ןַא

 א זיא ןוייאטעלּפ א 1
 ןיװ .מ}

 ןפורעג ןעגנידלָאג ןיא ןעמ טָאה סעמיצלפרַאפ רעדוקש 2
 לטעטשנײלק ױעטעמַאז םעד ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,טנַארפ ַא שינַאריא
 ,ן.װ ימ) ידוקש

 ,קיניװעניא ץלָאּב א טָאה סָאװ
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 ,"םָאקלופ, רעדָא ?םָאקלָאּפ; ףיוא ,קרעוו=קורד ןיא רדסּכ
 ײטָאמ עמוקלופ} ַא טרערָאפ ענעדיי רעדנעלרוק עכעלטיא
 ,"גונעג םוקלופ! ,רעקיכלימ ריא ןופ

 =םיוַרג ַא ןריפ--ײעירופ יד ןכַאמ; ,יד ,עירופ 3
 ילגפ ,ןשטנעמ ןסיורג ַא ןופ לעטשנַא ןָא ןכַאמ ,ןּבעל קיטרַא
8 1 68 

 ---,ןעטַאלרַאּפ-- ןקילפסיוא ,עטַאל--יד ,קילפ 4
 ,"ןרערעפ ןקילפ} .טצונעג ךיא טרעװ ןענעטַאל ,עטַאל
 ; ןטכיררַאּפ ,ןעטַאלסױא (1-- ןקילפסיוא ,ןסַײרעצ---ןקילפעצ
 יװַא יו ...רָאה ,ןרעדעפ ,ןעמולּב : ןסיײרסױא (2 ךיוא רעּבָא
 ןּבָאה לָאז טרָאװ עקיּבלעז סָאד ןוא ןייא זַא ,םָאד טמוק
 רעד ויא ?ןשטייט עקידכוּפיהל-טקנוּפ טעמּכ עכלעוַא ייווצ
 ענעדײשרַאפ יײװצ הליחּתכל עקַאט ןענייז סָאד :קץוריּת
 יז ןּבָאה ןצעזעג=גנַאלק עשיריי יד טיול רָאנ סָאװ ,רעטרעוו
 ,11608 טימ שיבורק 110460 (1 .םינּפ ןייא ןגָארקעג טציא

 ןקיטציא ןיא טרעוו ןק1100460 (2 ;ןעטַאל טײטַאּב םעד טָאה
 טָאה ,תוריּפ . ,ןעמולּב ןסיירסיוא ,רַאפ .רָאנ טכיורּבעג ד"ה
 ןיא ,(לוַאּפ .ה) ךיורּבעג ןרעטיירּב ַא טַאהעג רעירּפ רעּבָא
 .2 רָאנ ןַארַאפ ,תועמשמ ,זיא ןטקעלַאיד עשידיי עקירעּביא יד

 =עלפ רעדָא (299 'ז ךיירנייוו) שיוורעדעלפ 5
 טרעיײנ ,ונַאנַא ןופ רערעפ ןייא טינ טסיײה שואוורעד
 -קערּב ןרַאשוצפיונוצ טצונַאּב טרעוו רע ןעוו ,לגילפ רעצנַאנ ַא
 :בוטש ַא רעדָא םיועּב ַא סָאװ ,ליד ןופ ּביוטש רעדָא ךעל
 ,ןעמענרַאפ טינ ןעק טשרַאּב

 :שיסייר-'ווטיל ,ז/זתוּפ שטייד--רעד ,ץענרעפ 6

 ןוָאלעצ (םרעלָאמ-טנַאװ) םרעּברַאפ סָאװ ,לייא יד ,טסָאקָאּפ
 ,ּברַאפ .ןירעד

 ,ונערפ : יווטיל---יד ,ןונַארּפ .77

 ,םיליפיס ,קנערק עשיזיוצנַארֿפ--יד ,ןצנַארּפ .8
 ,ײןסע ריד ןלָאו 'רפ, :הללק ַא ,ײזלַאה ןיא 'רפ טָאה רעז
 : רעכלעו ַא ףוס רעד זיא ךרּבשימ-לדיז ןשרעדניק ַא ןיא

 ,ןצנַאט וטטלָאז ןרעּב טימ
 } ןצנַארּפ ריד ןלָאז ןסע
 ,ןסע ריד ןלָאו ןצנַארּפ
 } ןסע:רַאפ ריד ןָא לָאז טָאג
 ,טָאג ריד ןָא לָאז ןסעגרַאפ
 }טָאטש רערנַא ןַא ןיא ריד ןעמ לָאז ןעננערּב
 ,ןעגנערּב ריד ןעמ לָאז טָאמש רעדנַא ןַא ןיא
 ,ןעגנעהפיוא ריד ןעמ לָאז טרָאד ןוא

 ,(4 דיל ,35/6 יז | "סקנפ, 'לגפ)

 ענעריישרַאפ תוכאלמ:ילעּב ייּב--רעד ,גנַאווצ .9
 :טײקשיטַאּבעלַאּב רעד ןיא }  וצּפיינק + ,גנַאװצסיײּב ; םינימ
 :נײװצּפַא 'םייר-!ווטיל ,"ןעגנַאװצ טימ ןטלַאה, .'ווצרעייפ
 ,814 'ו םיוּבנירג 'לגרַאפ עיגָאלָאמיטע רעד וצ .יד ,עג

 'שייר=יווטיל--יד ,קַאּביווצ ,0

 ,סערעמוט

 רעדָא שערָאכוס



183 

 עגַאל ַא ,20/סאזח11װ'6 שטייד---יד לימקעווצ 1

 ךיז טכַאמ ,לימ ןײא טנפע ןעמ תעּב סָאװ ,ליּפש-ןלימ ןיא

 6 רעד .גנַאגסױא ןָא עגַאל ; ןגָארטעגרעּביא .וצ ערעדנַא יד

 י"קעווצ , וצ טרַאּפשעגוצ רָאנ ,ךעלצעזענננַאלק טינ זיא

 ןטימ 'צ .ןטכַארטַאּב טוג--ּפָאק יד .ןניילוצ .ןפ2

 .ןרעװנַא ךס ַא--ּפָאק
 =טכיל .טכיל ענבלח ןכַאמ--טכיל יצ .ןעיצ 3

 ,רעבַאמטביל--רעיצ
 ,ןטערטעצ -- ןשרומעצ - ,4

 ."ןשורומעצ, :ךיז טרעה לָאמַא ,םיפ

 ,םיױּב-לדָאנ רעקירעדינ ַא--.םע- ,רעד ,קידַאק .5
 -- "'ק רעד סָאד טּפַאכ;+ .טש020חװ0/06ז שטייד ,שיטעל

 ,לווייט רעד סָאד טּפַאכ
 ,םעטנַארט ,םידגּב ענעסירעצ -- יד ,ןרעדָאק 6

 =םול ןוא קירעדָאק; .רעדיײלק קרַאטש ןסיירעצ--ןרעדַאקעצ

 ןטימ /6006ז עמרָאּפ רעד ןיא--.,ןצּבק רעכעליירפ ַא--"קיט

 יד רעטנוא ןּבײרעצ

 ןטקעלַאד עשטײד ןיא ךיז טננענַאּב עטַאמש טײטַאּב

 ,(לוַאּפ)
 ,גנירעמיצ--יד ,ליינַאק 7

 ,ףָארטש יד טסיײה ײ'ק ןפיול, .יַארטסַאק 8

 ,ןליּפש-רעדניק עסיוועג ןיא ןרילרַאפ םייּב טגירק ןעמ סָאװ

 "ךל חלש/ ליּפש רעד ןיא "גיניק , רעטגיזַאּב רעד ,לשמט

 ײװצ ןיא םיוא ךיז ןלעטש ךעלגנײ עלַא ,("ךלש ילש,)

 יד ןעמוקּפָא וומ סָאװ .רעד ןוא ,דנַאנַאוצ םינּפ ןטימ תורוש
 רע יװ ,ךינ ױזַא תורוש יד ןשיװצ ןפיולכרוד זומ ףָארטש

 ךעלכיט טימ ךעלנניי יד םיא ןסיימש השעמ תעּב ןוא ,ןעק
 =ָאקינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא סָאד ,ןעלטיה ערעיז טימ רעדָא
 ןלַאנַא ַאק ערעסָאװ ךרוד .048038 סד10// םנטשרע םעד יַאל
 םט טסייה עשרַאװ ןיא -- ? דנַאלרוק ןייק ןעמוקעג םע זיא

 ,131 'ז ,"ןדיי זנוא יײּב , יז ,"דנַארּב יד,

 טגָאז רעטסיימ=עילעּפַאק ןוא יד ,עילעּפַאק .9
 ,םיוממ ייּב יו יונעג ,דנַאלרוק ןיא ןעמ

 ןוא טנַארַאק , ."הרוחס עטנַארַאק,--טנַארַאק 0
 סָאװ ,עכלעזַא רָאנ ,רחוסל רבוע :טינ טפײה ,"לװלָאװ

 ,ללכּב ןפיוק וצ טניול
 =רעד וצ הנווּכ ַא טימ ,רעיוּפ--רעד ,רעּפַאק 1

 רעשירַאנ; :לוַאּפ .ה טּביײרש /621/6ז רעטנוא---,ןקירעדינ

 ךַארּפש=םיבנג רעד ןופ ,("קינבושי,, טײטַאּבטנורג) ײשטנעמ

 =עג םענײמעגלַא ןיא ןײרַא ךַארּפש!טנעדוטס רעד ךרוד

 םיטבש עצרַאוװש יד רַאּפ ורעּפַאק ןעמָאנ רעד == יףיוהב

 יד ןּבָאה סָאװ ,רעּבַארַא יד ןופ טמַאטש עקירּפַא-םורד ןיא
 ,"רענעקײלרַאפ-סטַאג, !"ןריה, ןפורעגנָא עצרַאװש

 אמּתסמ ןעמַאטש ףוס לּכ ףוס ,"רפוכ, 'רּבעה---"רּפַאּכ,

 ,שרוש ןקיּבלעז ןופ רעטרעוװ עדיײּב
 .42/!טח ןופ ,ץיס---רעד ,ןוטרַאק .2

 ךיוא טסייה (232 'ז ךיירנייוו)--יד ,קיטשּפָאק .3

 ,לַאפניַא ,האצמה ,ךַאז עקידפכש
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 טינ ,דנַאלרוק ןיא ןעמ טגָאז--(ט) לפוטרַאק .4
 ןט רער .(אפונ 'ד) טּביײרש ךיירנייוו יו ,(ס) לֿפַאטרַאק

 ,שיטעל ןיא ךיוא
 =יירּב יד ,עסָאק :שיסייר-יווטיל--יד ,עקש ָאק .8

 .ןסע םייּב שיילפ ןיא טניפעג ןעמ סָאװ ,ןרעדָא-ןַאּפש עט
 רענרעזעלג רערָא רענעיַאלעצרַאּפ --רעד ,לּבוק 6

 י ,ּפמָאל א ןופ קַאּפלָאק
 ןעּפַאװק 7 ךָאנ ןגָאי ךיז- סעּפע ףיוא ךיז

 ,םעּפע ךָאנ (ילרוק ןיא ןעמ טגָאז ײטָאל;) ןייז טוהל ,סעּפע
 ,שיליופ

 ןיא .(0ט11:6ח שטייד ,םעניּבַאר--יד ,ןשטיווק 8

 ,שיװטיל=שיטעל ,סענסקומַאלַאש :טעמַאז

 רעּביא טנייל ןעמ סָאװ--רעד ,ןקלַאּברעװק 9
 ןיא "נַאלרעּבױא רעד/) עילעטס יד ןטלַאה וצ ּבוטש א
 :י ,(שידיי !לרוק

 סָאד ןעוו -- יק ןטימ ןטסָאמעג -- (2ט) פיוק .0
 .ילּב-סָאמ רעד ןופ ןדנַאר ייד ןופ רעכעה זיא ענעטסָאמעג

 רענעגָאלשַאּב רעסורג ַא -- רעד ,טרעפוק 1
 ,ןסָאלשרַאפ שעוװ ןוא רעדיילק טלַאה ןעמ ואוו ,ןטסַאק

 ןעמ טנַאז ,ײעטרוק יו טריפעגסיוא,,--עטרוק 2
 טריפענסיוא ,ףוס ןטכעלש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןצעמע ףיוא
 .ןוא שזעװענָאּפ ןיא ךיוא ןעמ טגָאז 'ק יװ םיױא טע ,'ק יװ
 8 ןוא ("טייז רעקניל רעד ףױא 'ק יו, :ךיוא) .הביבס רעד

 ר

 / יא רעװ -- .ץינערנ ןשיסײרּפ-שיװטיל םייּב טעטש יד ןיא
 ?עטרוק רעד

3, 
 ,טונ טינ זיא םיא זַא ,ךיז ןגָאלק ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,(ליּב

 ,ןגלָאפ וצ ןעגניווצ ,ןעמַאצנייַא--ןנירק ןיילק 4
 ,ןכַאמ קינעטרעטנוא

 ,לעמ ןופ לַאּפּפָא--ןע יי לק .5
 ,טינ ןעמ םייוו "םינּפ

 .ענישטינָאק :שיםייר-'ווטיל---רעד ,רעוועלק .6
 ,ןאמ=הרבח ַא -- "'נק רערעטיּב א; -- טיונק 7

 דנַאלרוק ןיא 'ק ןופ שטייט 'םיײר-יווטיל ,1 גנוי רערעטיּב ַא
 ,"טכַאד, סָאד טסייה ךעלטנייוועג ; טסואווַאּב קיצניוו

 ןכַאמ דלַאּב ריד ןופ לעװ ךיא; -- קיועק .8
 -ַאּב ײלקיזעק, ךיוא ,ןגָאלשוצנָא טונ ןעמ טעשַארטס---ייק ַא
 ןעמ ןכלעוו ןופ לקעז סָאד ,ײלקעו=ועק , רשפא ,ךיז טנגעג
 =ַארטס רעד ןוא ,ךערָאװצ ןופ רעסַאװ םסָאד םיוא טשטעווק
 ןשטעווקסיוא ךיד לעװ ךיא, :ןיז םעד ךרע ןַא טָאה קענוש

 ןפיוא ילק, ןופ

 ? "ןקורט

 .ןעווצ ,ןסע טוג ןּבעג--ןע לכעק 9

 יםײר='וװטיל טָאטשנַא ןעמ טגָאז--- ןעלּפעגק .0
 .ןעליּפש

 "לעק רעקניל רעד ןיא ןײרַא,--(8) רעד לעק .פ11

 טָאה (400! טדערעגסױרַא ,בגַא ,טרעװ סָאװ) טרָאװ סָאד 1

 ,ןיװ ימ| סיורג ךיז טלאה סָאװ שטנעמ רעטסָארּפ א :טשּכ ןטײװצ א ךָאנ

 0 .טטנַאמ א ךיוא) שטנעמ א טסייה--רעטו מגָאלק
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 רעדָא ןסע םייּב "ךיז טקולשרַאּפ , רעצעמע ןעוו ,טסייה
 ןיא טשוו םעד טָאטשנַא ןײרַא טײנ ןייּפש יד ןוא ,ןעקנירט
 .1660/6 ד"ה ילגפ ,רער=טפול רעד

 =עקעק טימ ןָאט וצ טאהעג ּבָאה ךיא,,--קעק ,2

 ןוא 460 ד"המ .ערעבושח טימ ה"ד ,"ריד רַאפ טייל ער
 =ציא ןיא ,(רעּבליזקעוװק : ןופרעד) קידעּבעל טײטַאּב ףטס0

 =לע רעד ןיא ;קידהּפצוח טעמּכ 4604 טײטַאּב שטייד ןקיט
 -(ליַאַּפ) חבשל םעטַָא טפָא טַאהעג סע טָאה ךַארּפש רערעט
 ןופ טײטַאּב ןשיפיצעּפס םעד ןָא חבש--עוַארּפ רעזנוא ןיא
 ,טומ ,הרובג

 ןעמ יװ ,"ןגַארק, טינ ןוא)--- רעד ,ןגָארק .3
 טייצ עטצעל יד ןעמונעגרעביא ,ןסייר ןוא עטיל ןיא טגָאז
 ,רענלָאק--('ד ןוֿפ

 --שטייד .עילָאװ ,ףוע ןַא ןופ---רעד ,ּפָארק .4
 .6זסק+

 =אק ,ַאנואק--שניורק !טקעידַא -- גיד ,ןיורק 85
 =טּפױה--טָאטש-ןיורק---דלַאװ רעשניורק ,לוש-ןיורק .ענָאיז

 .טָאטש
 ,ןוסכלאּב--"םירק רעד ןיאע--םורק .6
 --לערק רעד .לנענ יד טימ ןעּפַארד--ןלערק 7

 ,עּפַארד יד ;
 ,ןלערַאק-=|לערק .8
 ,ּבוטש יד ןרעקרעּביא ,ןפיטש -- ןענעזנָאה .9

 ,ז2202102 'לױּפ אמּתסמ ,ײ'ר רעדניק יד,
 --(לשער :ענװָאק ןיא) לסער ,רעד ,סָאר 220 !
 ןופ טצַאשעג ךױה םרעדנוזַאּב טרעװ ,םּונ עקידכעלייק ַא
 ,ןליּפש=לטערּב ןקירחסּפ םייּב רעדניק

 ,יצנַארפ ,דניק רַאד ַא .טוג ןטלעז--רַאר .1
 =נַאְנ ַא/ ,רעדימרַאה ,למוט--עשווּב=עשזור 2

 "יב עצ

 ,ןעלגנַאמ--ןלור .עלגנַאמשעוו--(8) יד ,לור ,3
 טימרעד סָאװ ,לטנעה ַא טימ לטערּב טּברַאקעג--ץלָאה=לור
 טימ ץלַאה=רעגלַאװ םעד רעּביא קירוצ ןוא ןיהַא ןעמ טריפ
 רעגנַאל ;160116 שטייד--.שעוו רעקיטש עטלקיװעגמודַא יד

 , ןטיײװצ ןופ לַאפּפָא ןרַאּפ עיצַאסנעּפמָאק יװ ,רשפא
 ,זט 61 ,שיטעל ךיוא

 ,טינ דנַאלרוק ןיא ןעמ םייוו קידכעלייק .דנור .4
 ,עיניל=זיירק --גנודנור

 ןעמ טגָאו ײטינ טסַאר ןוא טינ טור, -- ןעור .8
 ,209 יז ךיירנייוו ,סַארמוא ןַא דניק ַא ןגעוו

 יד ןקַאהרַאפ וצ לקעה ַא ייס -- רעד ,לגיר 6

 ,שטייד ,ןעלגיררַאּפ ,רעקוררַאפ ַא ייס ,ריט
 ןעמ סָאװ ,הלח ענעקורט--יד ,,טיורּב=ּב ייר .7

 :שיסייר-'וטיל ,שיײלפ ,שיפ עטקַאהעג ןיא ןײרַא טגייל
 ,םערַאכוס

 ; "תונורכז, ,ץרפ ,לגייּב עשייר ,עלכורק--שַײר .8
 ,1} ליפ"דיי ,יקצולירּפ .נ ךיוא עז .סעלעּביצ עטשיַײרעג

 ,139 דו

 16 דנאלרוק ןיא טק עלַאיד רעש'ידײ רעד - שטיװַאנמלק

 ---רעטסיימטנער ;עװטסײשטַאנַאק---יד ,יײטנער .9
 ,ײשטַאזזַאק

 ,ןוויוא ןיא עקווָאכוד--יד ,רער .0
 =רקפה ,גנוי רענעזָאלעצ -- םע=,רעד ,קיטלָאש .1

 ,גנוי
 =עג ,םעצנילּב עקיבלימ--יד ,םעסָאנעטלַאש .2

 ,שיוטיל ןופ ,לכאמ רעקידתועובש ַא .ךערָאװצ טימ טליפ

 ,ײרעזענ עטלַאק , :טײטַאּב

 =לוּפ (עקשיש) סָאש ןײק טרעװ טינו .םָאש .3

 .ןסישסיוא ןכָאנ םינּפַא---"רעוו
 .ןטקעלַאיד עשטייר ןופ ,עקטַאי--ן,יד ,רַאש .4

 ,שטייד .ןעמיוק---רעד ,ןייטשרָאש 98
 ןסײה ,עּבראו םירשע ה"ד--יד ,עּברַאוװש .6

 .ךינ ירפס יד םיצראה:ימע ןופ ןושל ןפיױא
 .טסואווַאּב טינ ןעווענַאש---ןעניוש .7
 רעדניק ַא ןופ לטרעוו ַא ,עליק=ערוּב-ערוש .8

 ,תושעל אילפמו רוּב-רויס ; םוממ ייּב ,ליּפש
 רעסַאװ ןּפעשוצנָא ילכ יד (1--(6) יד ףָאטש .0

 לדנעק ,ןַאק טסיײה דנַאלרוק ןיא ,לדנעק סָאד ,רעמע ןופ
 יו ,סָאמ ַא (0 .עװַאק רעדָא יט ןכַאק ףיוא ילּכ יד רָאנ
 ,נ060 שיסור

 ןעגנידלָאג ןיא -- (937 'ו ןעלּפַאטש) קנוטש 0
 רעד טָא סָאד ויא רעװ ."קנוטש םחורי, :ןגָאז ןעמ טגעלפ
 ,טינ ךיא סייוו ,טלטיטַאּב ױזַא זיא סָאװ יי

 סדקסא-ץסתס- :ויא סָאד- עיָאוועלעמָארטש 1
 =רעּביא; :שטייט .ס1קסזת48 עמרָאּפ 'רעטיל='סור ,80ו0

 ,םודנעּפםודנעה ,ײּפַאק=רעּביא:זלַאה
 ןקוררַאפ וצ לטערּב ןענוגישט--רעד ,רעּביש 9

 ילרוק .(עקשויװ) עקשוי :שיסייר-'ווטיל ;ןעמיוק .םעד
 ,ךָאל=ןעמיוק ןופ לקעה רעקידכעליײק רעד עקשוי טסײה
 ,ןציײה םייּב סױרַא ךיז טמענ סָאוװ

 .(עו) טנופ=םיל 10 ןופ סָאמ-גָאװ ַא--טנופ-ףיש 43

 --"ליומ ןיפ 'ש יד םיא טפיול םע,--עיַאמש 4

 טפיול עהַאמס יד, :םיוממ ייּב ,טסולג ןסיורג ןופ קורדסיוא
 ,5זװ298 'ליוּפ :עיגָאלַאמיטע ,"רעּבירַא םיא

 ;ָאטייװ רעד טסיה "טצרַאמש סע,--ןצרַאמש .8

 ,רנואוו רענעּפָא ןַא ןופ
 ,רעּפַאלק=ןמה -- 8= ,(ג) רעד ,רערַאנש 6

 ןגעלפ ינש ַא טימ---,ינש ןטימ שיורעג ןכַאמ-- ןרַאנש .,רעגַארנ
 =םיונוצ ןעמ טנעלפ ינש ַא טימ ,םרעטכעוװ=טכַאנ יד ןײגמורַא
 .ַאּב יד טנַאקַאּב ןכַאמ וצ ייז ידכּב ,רעגריּב-טָאטש יד ןפור
 ,גנוריגער רעד ןופ רעדָא טַארטסיגַאמ ןופ ןסולש

 --קַאּבַאט=ּפונש .,לכיטוָאנ--יד ,לכיטּפונש .7
 ,קַאּבַאט=קעמש

 עשריוח ,, ;5000ח2076 שטייד יוו--יד ,עקונש .8

 .קוינש :ואוושרעדנַא ,קונש רעד :ענליוו ןיא ,ײ'נש
 ,שיטעל ,אתוסא8ג 'םור -- יד ,םעלעגנַאּפש .9

 .סעניװַארושז ; שיסייר:'ווטיל
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 =וצוצ ,רעטסוש םייּב -- רעד ,ןעמיר=ןַאּפש ,990 '
 ,ןטפיטש יד ןײרַא טקַאה רע תעּב ,ינק םייּב ךוש םעד ןטלַאה

 ,ר"נ .ךיז ןלייַא--ךיז ןדוּפש .1
 :ןסײר ןיא ,6010484 'םור --יד ,ןטורּפש .2

 ןוא ןרעמ ןופ םעמיצ--.סענעטעס :טעמַאז ןיא }עקשטורק
 ,ןטורּפש

 .ןרָאש ןָא טוט סָאװ ,רעצעמע -- קינדָאקש 3
 ,שיליוּפ ,ןדָאש ןוטנָא--- ןעדָאקשנָא

 =פיונוצ .טעּבָארקש זיומ ַא ,ןצַארק--ןעּבָארקש ,4
 ,שיװַאלט ,ןצַארקפיונוצ---ןּבָארקש

 =עצ רעטלַא ןַא ,ירקש עטלַא יד .עלדנַארקש ,8
 ,עטלַא ןַא ךיוא .וו"זַאא ילּכַא ,שיט ַא :ץפח רענעכַארּב
 ,טרָאװ סָאד אמתסמ זיא סָאד --- יג שיטעל .הנקז עכַאװש
 .(240 יו) "עּבמערקש , טרעהעג שלַאֿפ טָאה ךיירנייוו סָאװ

,6 
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 ,סָאקוא ןיא ,ןוסכלאּב--גערש

 .טנורג ,ײלזמ םעד טָאה (עלָאט) יולת,---יולּת

 188 יהנעיװ ןֹוא זירַאּפ, --

 . ?םירָאלקלַאפ טלַא ןַא ןַארַאפ) .רעטקיציײרקענ רעד :שטייט

 יד טלײצרעד טרעװ סע ואוו ,"ױלּת השעמ,, לכיּב שיט
 ַאר .(עדנעגעל-סוטסירק רעד ףיוא עידָארַאּפ עטמואווַאּב
 הרוּת ןַײק ליוװ סָאװ ,לגניי ַא ןעוו ךיוא---.יוג :םָאד טסייה
 ,ןשינעטנעק עכעלטלעו ןיא הלועּפ ַא טוט ,ןענרעל טינ

 ,ײלומ םעד טָאה יּת !ןלַאּפרַאפ , :ןגָאז ןעמ טנעלפ

 טינ רָאג ןיימ ךיא זַא ,רעּביא לָאמַא ךָאנ רוח ךיא
 רָאנ (ןכיירנייוו טימ ןעמַאזוצ ךיוא) ןּבַאה וצ טּפעשעגסױא
 ,2 טקעלַאיד ןשידיי ילרוק ןופ ןטייקכעלמיטנגייא ןופ רצוא םעד
 רַאּפ טרפ םעד ןיא ןוט וצ סָאװ גונעג ןַארַאפ ךָאנ ויא סע
 ןיימ טול ןוא) ןדיי רעדנעלרוק ןשיווצ ןּבעל סָאװ ,יד עלַא
  טימ ךעלנעטנַאט ןעמוק ןוא (רעטעמַאז ןשיװצ ךיוא המיש
 - ָאעוַארפ ןוא ןשילַאקיסקעל ןּבײרשרַאּפ ,גנורירַאּב ןיא יז
 טָאה סע רעװ ,רעכעלטיא גנירג ןָאק לַאירעטַאמ ןשינַאל
 ,רַאפרעד םערעטניא רָאנ

 ,1925 רעמוז

 הנליוו ןוא זירַא =
 בקעי ר"ד ןופ

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעניפעג וצ רעווש זיא םע
 רעד טימ זיא םע יװ ,לַאפ ַאזַא רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא
 יד ."הנעיו ןוא זירַאּפ , עמעָאּפ רעשילַאמנַאװָארּפ רעטמירַאּב
 ןיא עילַאטיא ןיא שיריי ףיוא ןענישרעד זיא עמעָאּפ עקיזָאד
 ןייא ןיק טציא זיּב יא ךָאד ןוא ענָארעװ טָאמש רעד
 רעקירָאטכיה:רוטַארעטיל יד טנַאקַאּב ןעוועג טשינ רַאלּפמעזקע
 =רעד עק קיררעזיקרעמ ַא תמאּב זיא םָאד ןוא .ןפַארגָאילּביּב ןוא
 לָאצ עקידנטידַאּב ַא טגָאמ-ַאמ רוטַארעטיל עשידיי יד .גנונייש
 -:קֶא ןיא ךעלכַאוטּפױה (טמו02) ןרַאלּפמעזקע עקיצנייא-ןייא ןופ
 סע .קעטָאילּביּב-טעטיסרעוװינוא רעלעזַאּב רעד ןיא ןוא .דרָאּפ
 ויּב זיא סע עכלעװ ןופ ,םירפס עשידי עטלַא ןַארַאּפ ןענייז
 יװ ,עּבַאגכױא עטשרע יד ןרָאװעג טכוזעגפיוא טשינ טציא
 ןענישרעד זיא סָאװ ,רֹוחּב והילא ןופ "ךוּב-אכּכ , ,לשמל
 ,ךוב ַא רעּבָא .? 1208 רָאי ןיא ,עיצענעװ ןיא ךעלנײשרַאװ
 ןיק ןוא סעיֿפַארגָאילּניּב ךס ַא ןיא טנָאמרעד טרעװ סָאװ

 ןיוו ,מ עדנַארקש ךיא 1

 סיורא ןענַײז סע יװ םעדכָאנ ןּבילקעגפיוא בָאה ןײלא ךיא 2

 רעּבלאה א יײּב ,ןזװפיוא ןוא ןלעלַארַאּפ ךס א ץוחא ,"ןעלּפאטש יד

 :ָאנמלק ןיא ןענײז סָאװ ,ךעלטרעװ ןוא רעטחעװ רעדנעלרוק עײנ האמ

 ן.װ .מ| .ָאטינ גנולמאז רעקיטציא סעשטיװ

 עטשרע יד זַא ,(52 'ו) ןָאקיסקעל ןייז ןיא טננעדּב ןעזייר ןמלז 2

 רעּבָא ויא סָאד ,1540 ראי ןיא ןענישרעד זיא /זךוּב.אבּב, ןופ עכַאגסיוא

 016 112116019006 1116ז2!טז* ןייז ןיא רעדיינשנייטש עז .קיטכיר סיג

 ךָאנ ןעמ טָאה עּבַאגסיױא עטשרע יד ,(1808 טפירשטַאנָאמ) 446ז טס6
 ,ןענומעג םינ טציא ןיּב

 (קרָאי-וינ) יקצַאש

 ,טלעװ רער ףוא ןעניפעג טשינ ךיז לָאז רַאלּפמעזקע ןייא
 טרעהעג רעכיּב עכלעוַא וצ .טײהנטלעז ַא תמאּב ויא סָאר
 וי ןענישרעד זיא עכלעװ "הנעיװ ןוא זירַאּפ / עמעָאּפ יד
 .1594 רָאי ןיא .,ַאנָארעװ

 א םַאּב יתּבש יװ ןפַארנָאילּניּב עשידי ערעטלע יד
 טשינ יז ןּבָאה אמתסמ .עמעָאּפ יד טשינ ןענָאמרעד ַא'א
 ' .ץנעטסיסקע ריא ןופ טסואוועג

 -נַאדרַאפ וצ רימ ןּבָאה ריא ןגעװ העידי עטשרע יד
 .6ו5קק6 (6ח!טז! ןעמָאנ םעד טימ חלג ןשינעילַאטיא ַא ןעק

 רעד ןיא ןּכענעגפױרַא חלג רעקיזָאד רעד טָאה 1816 ראי ןיא
 .םיל'הּת ןופ גנוצעורעּביא עשינעילַאטיא ַא ענָארעװ טָאטש
 ןשיװצ זַא ,רע טנָאמרעד גנוצעזרעּביא ןייז וצ המדקה רעד ןיא
 ,ןפַארגָאילּביּב יד וצ עטנַאקַא:מוא ,רעכמ ענעטלעז ערעדנַא
 עשטייד:שידי טימ , טקורדעג עמעָאּפ ַא םיא ייּב ךיז טניפעג
 עקיָאד יר .'הנעיו ןֹוא זירַאּפ, ןעמָאנ םעד רעטנוא "תויתוא
 ,(ות 1666900) שטייד ןיא סעװַאטקָא א ןבירשעג ויא עמעאפ
 לטייו ןטצעל םעד ףיוא ןוא ,ןטינשצלָאה טימ טריצַאּב זיא
 / ,טרָא-קורד ןוא רָאיײקורד ןנעװ ןציטָאנ עמיוועג ךיז ןעניפעג
 ןיא ךוּב טָאד .(ומ ט6151 16465ס0װ) ןורעֿפ עשטייד ןיא ךיוא

 יצ ירוטנעוו .184406500 6216 !םסװמפ ײַּב 0 ןיא טקורדעג

 יװ יֹזַא וח סאוסמפס טרָאװכָאנ ןטמַארגעג ןקיזָאד םעד טריט
 עשריזינרעדָאמ ַא רע טיג וצרעד .לַאנינירָא ןיא טקורדעג זיא רע
 דעכעלצעטשכּב ַא טימ תורוש יד ןופ עיצפירקנַארט עשטייד
 רעמיורג רעד ּבילוצ .עזָארּפ ןיא גנוצעורעביא רעשינעילַאטיא
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 נ ךיא ּביג תורוש רָאּפ יד ןופ טײקיטכיװ ןוא טייהנטלעז
 .תואּב תוא רעּביא ָאד

 .ןקורד זױא ןשאל ךוב זאד ךיילג ךיז טאה וד,
 .ןקחנ איירד טאה וד איד !ןראב טטש ראד ןיא איה
 .רשװ דניװשיג זאד ?שטיא רעד רכיוא
 רפפאט ןוא דניװשוג וזא ןפאל וצ טמוק וד זאד
 .ֹורָיב ןעד ףיא רשיולש יקרעש ינ וש אייווצ ןוא
 גרעװציג ןײא ןיז רע טנייש טיטש ןטנוא רניײא ןעוװ
 .  .ףאב ןרניװשיג ןעד ןבע ןונ ךא שולש ןייא ןוא
 ."ךאל םיא ץרעה ןייז טכיז טטש ןיוש .איד רנייא ןעוװו

 ףנוופ טליצ ןאמ זאד ראי  ןיא ןכינ שדח שאר ןיא,
 רעד רטנוא .גיצפיופ ןוא ריפ ןוא טרדנוה איירד ןוא טניזיוט

 ."ה"רי רגידנוװ טפאשרעה םורפ -
 -קורד םעד ןופ גנוּבײרשַאּב עשיפַארגָאּפָאפ עקיזָאד יד

 יז .שיטכירעשקַארַאכ רעייז זיא "הנעיו ןוא זירַאּפ , ןופ םרָא
 סנעמעװ רעּבָא .םזיטָאירטַאּפ ןלַאקָאל ַא ןופ קורדסיוא ןַא זיא
 עללַאד ָאקכעשטנַארפ רעקורד םעד יצ ?סע זיא קורהסיוא
 שָאה יוומנעװ ןעמָאנ סנעמעװ ,סרעצעורעּביא םעד יצ ,סעננָאד
 ?טקעלּפטנַא טשינ זנוא

 ,טנַאקַאּב זיא רעצעזרעּביא םעד ןופ ןעמָאנ רעד זַא ןוא
 שזייװ ףַאר:ָאילּביּב רעקייָאד רעד .בקעי:ןב ןופ רימ ןסייװ סָאד
 ןופ גנוצעזרעּביא יד זַא ,10 'מונ ,455 ,םירפסה רצואג ןָא
 רהעּב והילא ןסיװעג ַא ןופ טמַאטש "הנעיו ןוא זירַאּפ,
 ןופ .רוחּב והילא ךעלנײשרַאװ ויא סָאד זַא ,וצ טיג ןוא
 ןופ ? ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןעמונעג ללכּב בקעייןּב טָאה ןענַאװ
 ,טכואװעג טשינ ןײלַא טָאה רעדיינשנייטש : ? ןרעדיינשנייטש
 עשיאערּכעה, לַאנרושז םעד ןיא .רעצעזרעּביא רעד זיא רעװ
 רעדיינשנײטש טגנערּב 16 יז ,43 'מונ ,1505 "'פַארגָאילּביּב
 וירּב ַא םרעגדעצ ןופ "הנעיװ ןוא זירַאּפ, ןגעװ העידי יד
 טָאד (םואעזומ שיטירּב ןופ רַאקעטָאילּבִיּב) רענדעצ ןוא ,םיא וצ
 רַאפ ,עמלָאּפ רעקזָאד רעד ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא םיא
 ?וטנעװ ןיא טנָאמרעד זיא יז סָאװ ,םעד ףיוא ךיז קידנפור
 םעד טשינ ךיוא רעּכָא טנָאמרעד רע .גנוצעזרעּביא:םיליהּת םיר
 -ַאווצ טָאה רעכלעװ בקע=ןּב .רעצעזרעּביא םעד ןופ ןעמָאנ
 סרעריינשנישש רעטנוא "םירפכה רצֹוא,  ןייז טלעטשעגנעמ
 םעד טוה רעלעה ןופ ךיז ױזַא טַאלג אמתסמ טָאה החגשה
 טָאה ךעלנײשרַאװ ..ןּבעגעגנָא טשינ רעצעזרעּביא ןופ ןעכָאנ
 -יה םנקעי:ןּב קידנריטיצ ליײװ ,טרימרָאפניא רעדיינשנייטש םיא
 והילא ןופ שוײרגרַאפ יא רהעּב והילא זַא ,עזעטָאּפ
 עקיזָאד יד זַא ,ףַארגָאילּביּב רעסיורג רעד טקרעמַאּב ,רוחּכ
 ."גנוטכַאעּב טנידרעפ  גנוניימ

 רעד ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ :שינעטער ַא טּניילּב
 -ריפמיוא ױזַא טּבײרשַאּב רעכלעוו ,ירוטנעװ .ןעמָאנ רעקיזָאד
 -רעּביא םעד ןּבעגעגנָא ךָאד טלָאװ ,ךוּכ עקיָאד סָאד ךעל

 ןעמָאנ רעשידיי ךיוא ןוא רעשטייד רעטלַא רעד ,ןרעּב ==ןרַאּב 1

 ,שפע * .ענָארעװ רַאפ

 192 יהנעיװ ןוא זירַאּפפ - יקצַאש נקעי

 םעד--םגה) .טנָאמרעד ץעגרע ןועװעג טלָאװ רע ןעװ ,רעצעז
 טַאהעג רע טָאה רשפא .טקורדעגּכָא טשינ רע טָאה טַאלּב-רעש
 . עטצעל סָאר וַא ,םע טמוק יװ לײװ ?רַאלּפמעזקע ןטקעפעד ַא
 ןיק טַאלּבירעש ןופ ןוא ןצנַאניא ּפָא רע טקורד לשיז
 .0 טרָאװ

 טשינ ךָאד טָאה רעדינשניטש םיא ךָאנ ןוא רענדעצ
 ערעדנַא .ירוטנעװ ייּב ָאד זיא סע לפי ,רעמ ןּבעגנָא טנעקעג
 ןוא ,טנעקַאבמוא ןּבילּבעג ללכּב ךוּב םָאד זיא ןפַארגָאילּביּב
 ןבלעז םער ןוא ןיא ןופ ןעמַאטש םיא ןגעװ תועידי עלַא
 טָאה רעדײנשנייטש זַא ,ןקרעמַאּב וצ יַאדּכ זיא סע .לַאװק
 טשינ "הנעיוו ןוא זירַאּפ , גָאלַאטַאקיַאנַאיעלדָאּב ןפיורג ןייז ןיא
 קעטָאילּביּב רעדרָאפפקָא יד .לײװ רַאפרעד טושּפ--טנָאמרעד
 םעד םוצ רעּבָא טנעמעלּפוס ןייז ןיא -.טשינ סֶע טגָאמרַאפ
 ,ססחוזגוס|81 ז8ז טוטונסומסאטס56ח ןיא טקורדעגּפָא ,גָאלַאטַאק
 רַאלּפמעזקע ןיײא ןיק זיא ךוּב םעד ןופ זַא ,רע טנָאמרעד
 יַאּב גנולייצרעד יד זַא ,ײּברעד טקרעמַאּב רע .?טנַאקַאּב טשינ
 0)ןײטַאל ןופ טצעזעגרעּביא ויא ןוא ןלײמ ןעצ ןופ טייטש
 ןיז םָאר לָאז :רלַאּב וצ טיג ןוא רהעּכ והילא ךרוד
 לסיּב ַא ןיוש רימ ןּכָאה ָאד .(498 יז טרָאד) ? רוחּב והילא
 ןופ המדקה רעד ןיא ירוטנעװ ייּב יװ תועידי ערעכעלריפסיוא
 .גנוצעורעּביא-םיליהּת ןייז

 ?תועידי עקיזָאד יד טּפעשעג רעדיינשניײטש טָאה ןענַאװנופ
 ,עמעָאּפ יר טיטשַאּב סע ןליט לפיװ ןופ טייהלצנייא יד ןיוש
 -ַאֹּב - רהעּב והילא ןעמָאנ םעד ןופ ןרוחרעּביא סָאד יװ
 ועירי עכעלריפכיוא טַאהעג טָאה רעדיינשניטש זַא ,טוײװ
 םגה - 'הנעיװ ןוא זירַאּפ, ןגעװ 6 ןרענדעצ ןופ רשפאנ
 -נעמ ןעזעג טשינ רַאלּפטעוקע ןײא ןײק טָאה רע
 רעּנָא--תועידי יד ןעװעג ןענײז ווירּב םהענדעצ ןיא זַא ,ךעל
 ןיא ןטייהלצנייא עלַא יד רע טָאה םימעט ענעריײשרַאפ ּבילוצ
 ףרַאד ןַאד .טקורדעגּפָא טשינ 'יפַארגָאילּביּב רעשיאערּבעה, רעד
 -נעװ ןופ העידי רעד רעסיוא טָאה רענדעצ זַא ,ןעמעננָא ןעמ
 ,עמעָאּפ רעד ןופ רַאלּפמעזקע ןַא ןעזעג ךעלנײשרַאװ ירומ
 םעד ןּנעגנָא סָאד ןיטשרַאפ וצ טשינ שרעדנַא זיא סע לייוו
 ןלַאפרַאפ רַאלּפמעזקע רעד ןיא יצ .רעצעזרעּביא ןופ ןעמָאנ
 ? ןרָאװעג

 רעװש זיא סע עכלעװ ףיוא תורעשה ץלַא ןענייז סָאד
 . טציא ויּב ךיז טָאה סע םָאװ ,םעד ּבילוצ עקַאט -- ןעיוּב וצ

 -ַאּפ, ןוכ -ַאל:מ;זקע רעקיונעטשלופ ַא ןעניפעג טזָאלעג טשינ
 ."הנעי ןוא זיר

 ףַארגָאילּביּב רעטסואדַאּב רעד זַא ,טנַאקַאּב ןעוועג זיא םע
 רעהו ק ַארפ רעד ןיפ רַאקעטָא לּכיּב רעד ,ןַאמײרּפ ןרהַא
 רעקי ָאד רעד ןופ לטעלּב ןייא טגָאמרַאפ ,קעטָאילּביב-טָאטש
 ורּכיה, ןופ קענָאילּביּב יד טָאה רָאי םענעגנַאגרַאפ .עמעָאּפ
 -ירפ :םױקעג ָא יטעניסניס ןיא 'שורעלָאק ןָאינוי
 עקיָאד סָאד טָאה םודַא יװַא ןוא ,גנולמַאז:טַאװירּפ םנַאמ
 ?רניירפ רעד קנַאדַא .עקירעמַא ןייק שזַא טרַאּפשעגנָא םוקינוא

 8 טצאטסנומ|. םט1!טזמ תס!טזמ.
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 ָאקָא ףלָאד ַא .רמ רַאקעטָאילייּב ןקיצרָאד םעד !ופ שײ;כעל
 עקיזָאד יד ןופ עיּפָאק רעשיפַארגָאטָאּפ ַא ןופ ץיזַאּב ןיא ךיא ןיּב
 1 .עמעָאּפ רעד ןופ ךעלטייז ַײװצ

 .ללנּב "הנעיו ןוא זידַאּפ , ןנעװ רעטרעװ רָאּפ ַא
 :ָארּפ ןופ עמעָאּפ עשרעטיר ַא זיא "הנעיו ןוא זירַאַּפ,

 רעקיזָאד רעד ןופ עיצקַאדער עטסטלע יד .יירק ןשילַאסנַאװ
 ?שטעדָאפ טסינַאמָאר םעד טול .1364 רָאי ןופ טמַאטש עמעָאּפ
 ןּבירשעג ,עשיזיוצנַארפ ַא ןעװעג עיצקַאדער עטשרע יד זיא
 רענלעװ ,םו:זזס 65 14 060816 ןסיװעג ַא ןופ שיזױצנַארּפ
 -רעּביא יז ןעמ טָאה רעטעּפש .לעפרַאמ ןופ טמַאטשעג טָאה
 יד ןעמ טָאה טרָאר ןופ ןוא ,שילַאכנַאװָארּפ ףיוא טצעזעג
 ףיוא .ןעגנושעּברַאַאּב עשרעטכיד רַאפ ןעמונעג עמעט עקיזָאד
 .גלָאּפרע ןפיורג ַא טַאהעג ןַאמָאר רעקיזָאד רעד טָאה שיזױצנַארּפ
 רָאי ןיא ןעפרעװטנַא ןיא סױרַא זיא עּבַאגכױא עטשרע יד
 יז ויא טרעדנוהרָאי 19 םעד ויּב ןוא .רעדליב טיפס 7
 ןעננושרָאּפכײא יד טול .ןרָאװעג טקורדעגרעּביא טּפָא רעייז
 זירַאּפ, זיא ?רעכַאּבנעטלַאק טסינַאמָאר ןשטייד םעד ןוּפ
 עכלעװ ןופ ,ןכַארּפש 9 ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא  "ענעיװ ןיא
 -ַאמ ןיא 13 ןוא ןּבַאגמױא עטקורדעג 59 ןַארַאפ .ןענייז'פ
 :נייא יד ךיוא ךיז טניפעג ןטּפירקסונַאמ יד ןשיװצ , טּפירקפונ
 .גרוּנצריװ ןופ דַארנָאק ןופ גנוצעזרעּביא עשטייד עקיצ

 ַא וצ לַאנַאװ ַא ןופ עּביל יד טרעדליש ןַאמָאר רעד
 ןטייצ יד ןיא רָאמ שמוק גנולדנַאה יד .ןערעזופ ןופ רעטכָאמ
 ןיא טּבילרַאפ זיא זירַאּפ ןעמָאנ ןטימ רעטיר רעד .לרַאק ןופ
 טפמעק רע .לַאדָאעּפ ַא ןופ רעטכָאט רעד ,(טושממג) ענעיוו

 טּבעל ,טלעװ רעד דעּביא םזייר ,ןלײטרוארָאפ-ןסַאלק יד ןגעק
 .ָאמ סער טנייצ עּביא דע זיִּב ,ןשינעפערט ענעדײשרַאפ רעּביא
 טשינ ןוא רעטכָאט ןייז וצ םיא טריפ עּביל רָאנ זַא ,רעט

 םיא ּבָאה ןּבירשעגנָא ןעוועג זיא לקיטרַא העד יװ םעדכָאנ ןייש 1 :
 *ךוטרַא עשידיי יד ןופ רעּבענסױרַא רעד ,יי ד נ ַאל ,ל רײד וַא ,טקרעמַאּב

 ףיא טגָאמרעד ,1012 ניצּפייל ,(זווטז!גמ 1.626005) םעדנענעל
 .וזהנעיוו ינוא זירַאּפ , ןופ רַאלּפמעזקע ןַא ןגעװ ,4 גנוקרעמנָא ,אאװ8 'ז

 ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא זַא ,טליימעגמימ םיא טָאה ר עטסַאג ,ם החד

 רעקידנעטשלופ ַא ךיז טניפעג (21015 1001804) טיי ר םידלע רײד

 רעדנַאטקעלַא רחד 'פָארּפ ,תיאיצמה-רקי ןקיזָאד םעד ןופ רַאלּפמעזקע

 םרעטכעש  ןופ רַאקעטָאילּביּב ןוא ףַארנָאילּביּב רעטנַאקַאּב רעד ,םק רַאמ
 .ּביב עצנַאג םטייר זַא ,טרימרָאפניא ךימ טָאה - ,קרָאי-ינ ןיא רַאניטעס

 ךצֹומֹוּוע (6011686 ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא טציא ךיז טניפעג קעטָאיל
 ,ררָאפסקָא ןיא

 וצ זנוא טיג רעטסַאנ .מ רײד יװ .עיצקַאדער רעד ןופ

 תוּכיס עשינכעט ּבילוצ גָאט ןקיטנייה ייּב רצוא-רעכיּב םטייר זיא ,ןסייו
 רע זַא ,ױדנַאל .ל רחד ןופ רייאועג רעּבָא ןרעװ רימ ,ךעלטירטוצ טינ
 ףיוא ,טסקעט ןצנַאג ןופ סַאנפיוא ןשיפַארנָאטָאפ ַא טכַאמעג יּתעשּב טָאה

 רעטעלּפ יד ןלעפ סע) רַאלּפמעוקע סטייר ןיא ןַארַאפ זיא רֶע ליפיוו

 ןיא וַא ,ןפָאה םע טמייה ןגעמ רימ ,(75 זיא טַאלּב עטצעל םָאד ;24-1
 יודנַאל ,ל רחד זנוא טעװ--רעכיג סָאװ יַאװלה--םורַא םייִצ רעסיװעג ַא

 ,עמעָאּפ רעקידרעװקרעטמ רעד ןופ עּכַאגסיוא רעלופ ַא טימ ןייז הנהמ
 2 (8// /01602500, םום!טהזטמפ וח 045 5!טסוטחײמ 67

 2101/8402. 1.11618ז, 114116 1005, ק- 490--407.

 3 !. 184סמטגסוסז,/ !סז 21012026939006 !הסמוגח
 *14ז1פ 61 שוסחמסי, 4חוגמ26ח 1001; ק 24--20.
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 ךױא שרעװ ןוא טנַאה ריא רע טניװעג ךעלדנע .הוואג ןייק
 .ףיוה ןלַאדָאעפ םעד ןופ םָאּבעלַאּב רעד

 סערעטנא ןימ ַאיַא ןפורעגכױרַא טשינ טָאה ןַאמָאר ןייק
 גלָאּפרע ןטפערג םעד ."ענעיו ןוא זירַאּפ , יװ טיצ ןייז ןיא
 רָאנ טשינ ןעמ טָאה טרָאד .עילַאטיא ןיא ןּברָאװרע רע טָאה
 ןופ :ךשמ ןיא ןּכע:עגסױרַא ןוא ןַאמָאר םעד טצעזעגרעּביא
 טעטכידעגרעּביא ךיוא זיא רע רָאנ--לָאמ 99 רעּביא רָאיי 0
 =נוהרָאי ןט-16 ןיא ןטעָאּפ ענעעועגנָא ייוװצ ךרוד ןרָאװעג
 + .טרעד

 :ָאּפ ןייז רעסיוא טָאה ןַאמָאר רעשירעטיר רעקיזָאד רעד
 ַא ,ןטסינַאמָאר יד ןופ גנונייט רעד טול ,ךיוא טעטירַאלוּפ
 טשינ ןטייצ עשצעל יד ויּב זיא רעכלעװ ,טרעװ ןשירעלטסניק
 ַאּ רעד טָאה 1568 רָאי ןיא .קירעהעג יװ טצַאשעגּפָא ןרָאװעג
 -ייּפ םלַא טקורדעג-עביא 1221: רעקיטירק רעשילגנע רעטמיר
 רעד ןיא ןוא ,"ענעיװ ןוא זירַאּפ, ןַאמָאר םעד קורד-טַאװ
 טשינ טק:עדעג רע זַא ,טקירדעגכױא ךיז רע טָאה המדקה
 טושּפ ךעלטנייוװעגרעסיוא , ױזַא ךוּב ַא ןפערט לָאז רע טַײצ יד
 עקיזָאד יד יװ ,'ליטכ ןוא יוּב ןייז ןיא טריטקעּפַא טשינ ןוא
 .עיכעָאּפ

 דעד ןּבעגעגכױרַא "ענעיוו ןוא זירַאּפ, טָאה לָאמ ןטצעל םוצ
 ןיא) 1904 רָאי ןיא רעכַאּבנעטלַאק טסינַאמָאר רעשטייד
 .(ןע;גַאלרע ,ןעגנושרָאפ עשינַאמָאר יד

 טָאה ןַאמָאר ןשרעטיר-ךעלטסירק טכע ןקיזָאד םעד טָא
 ןעװ טסלָאמַאד--שידי ףיוא טקורדעגּפָא 1994 רָאי ןיא ןעמ
 ערעדנַא ךס ַא ףיוא טצעזעגרעּביא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא רע
 .ןכַארּבש עשיאעּפָאריײא

 ןוא עילַאטיא ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנוצעזרעּביא יד
 ןּביג סע יװ ,ןײטַאל ןופ טשינ -- ,שינעילַאטיא ןופ וצרעד
 'ז ןָאקיסקעל ןעזיר ײז ךָאנ ןוא בקעי-ןּב ,רעדינשנײטש ןָא
 לָאמנײק ללכּב יא "ענעיוו ןוא זירַאּפ , רעשינײטַאל רעד) 4
 .(טקורדעג ןעוועג טשינ

 ,עילַאטיא ןיא ןַאמָאר םעד ןופ שעטירַאלוּפָאּפ עסיורג יד
 -ניא ןַא ןפורסױרַא טזומעג ןּכָאה סעגַאלפױא עיינ עטפָא יד
 ןוא "םענרעדָאמ , םעד וצ ןזירק עשידיי יד ןיא .ךיוא םערעט
 .ךוּב ןטנעיילעג ליפ

 אמּב ץנירּפ םעד ןופ ןַאמָאר רעשילננע רעד יװ טקנוּפ
 -עג טכַארּבעגנײרַא גנוטעּברַאַאּב רעשינעילַאטיא רעד ךרוד זיא
 ךיוא זיא ױזַא--שלעװ רעשירַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןרָאװ
 םעד ךעלטירטוצ ןרָאװעג .ןַאמָאר-רעטיר רעשילַאסנַאװָארּפ רעד
 ןופ גנולטימרַאּפ רעד ךרוד טרעדנוהרָאי ןט:16 ןופ רעזעל ןשידי
 -וַפָאַּפ ןוא רעטסעּב רעד ,גנוצעזרעּביא רעשינעילַאטיא רעד
 ןשידי ןייק טַאהעג ששינ רימ ןּבָאה ךיירקנַארּפ ןיא .רעטסחעל
 והילא רעזנא זיא םָאד .ָאי--עילַאטוא ןיא ,רעלעטשטפירש
 סעמעװ 'י-העּב והילא , רעד ןייז טנעקעג סע טָאה רע .רֹוהּכ
 .מוא ןַא ןופ בקעי-ןּב ןוא רעריינשנייטש ןענָאמרעד סע ןעמָאנ

 זח 6 21, 810110012112 :ייב טנכערעגסיוא ןּכַאגסױא עלַא 4
 06/ 1000202/ 6 ןכססזתו 02ע21/6ז690װ01 1141/המ. ת!ווגונס 1830,
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 יד וַא ,גנוקרעמַאּב פרעדַײנשנײטש ןוא ,עלעוק רעטנַאקַאּב
 .טעדני גַאנ טולָא:ּבַא זיא ,טײקמַאזקרעמפיוא טנידרַאפ הרעשה

 וצ רעּבײדש רעשידי רעקיצניא רעד זיא רֹוחֹּכ והילא
 -טלעװ רעד טימ טריסערעטניא ךיז טָאה רעכלעװ ,טייצ רענעי
 סָאד ןשידַײרַאפ וצ דלַאּב ךיז טליײא רע .רוטַארעטיל רעכעל
 שינעילַאטיא ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ סױרַא זיא סָאװ ,"ךוּב אב,
 קיטרַאפ ןעועג זיא גנוצעזרעּביא ןייז זיּב ןוא ,1480 רָאי ןיא
 -םיוא ריפ עילַאטיא ןיא טּכעלרעד ךוּכ סָאר ןיוש טָאה
 טנָאועגרעטנוא טָאה ךוּב םעד ןופ גלָאּפרע רעד ָאזלַא .סע גַאל
 "ןעיהװ 'נוא ךלדימ רו, שידיי ףיוא ךוּב ַאזַא זַא ,קנַאדע ג סעד
 .טרַאנעגּפָא טשינ ךיז טָאה רע- ןוא .גלָאּפרע ַא ןיז ךיוא טעװ

 ,"הנעיו ןוא זירַאּפ . טימ ןייז טנעקעג טָאה עּבלעז סָאד
 םענַאלפי א טכַא םי א ןלַאפ הפולת:סנּנעל םרוחּב והילא ףיוא
 ַא םיא ײּב ןפורפורַא טוומעג- טָאה םָאד .שינעילַאטיא ףיוא
 ךעלמירטוצ ,"ךוב-אנב, סָאד יװ טקנוּפ ,ךוּכ סָאד :רעגַאּב
 --טנעקעג רע טָאה שינעילַאטיא ןוא .רעזעל ןשידיי םעד ןכַאמ
 .ןטיקיאעפ-ךַארּפש ענייז ןוא עילַאטיא ןיא ןייז ןגנַאל םעד קנַאדַא

 :םיוא ןייז רַאפ טלַאה ןוא שידי ןייז ןליפַא שריזינעילַאטיא ד
 שע, וַא ,ןרעלקרע "ךוב:אכב , םוצ המדקה רעד ןיא עּבַאג
 ,1 ןירד רטרװ עשלעוו עכילטע ןיז

 -רעּביא רעד זַא ,הרעשה יד ןעמעננָא ןעמ ןעק רעּבירעד
 .רעּביא רעד ךױא ןיא םיליהּת ןוא ךוּב*אבּכ ןופ רעצעז
 ."הנעיװ ןוא זירַאפ, ןַאמָאר ןשירעטיר םעד ןופ רעצעז

 טנַאקַאּב יװ .עגַארפ ןייא ףיוא ןרעפטנע וצ ךָאנ טּביילּב םע
 .עיצענעװ ןיא ,1249 רָאי ןיא -ןּברָאטשעג רוחּב והילא זיא
 ןיא ענָארעװ ןיא ןענישרעד רעּבָא זיא "הנעיו ןוא .זירַאּפ,
 -עג ויא סָאװ .טױט ןייז ךָאנ רָאי 49 ןיא ה"ד ,1594 רָאי
 רעד ןופ ךשמ ןיא ןעוועג רע זיא ואװ ,די=בתּכ םעד טימ ןעש

 ןרַאגנוא ןיא ךָארּפש 106 עשיר" יד - ןריּפש יי

 -נעטש ןייז ןעוועג רעגעלפיוא רענָארעװ רעד זיא ? טייצ רעגנַאל
 יװַא שּפירקסינַאמ רעד ויא םיא יײּב ןוא רעּבעגכױרַא רעקיד
  ,קירנעעזניא ןּבעגעגסױרַא סע טָאה רע ויּב ,ןגעלעג גנַאל
 ?םינמוומ ןעגנערּבנירַא ןעק גנוצעזרעּביא יד זַא

 עקצנייא יד טשינ זיא עּכַאגפױא יד זַא ,ךיוא ךעלגעמ
 ןופ טנַאקַאּב טשינ יא סע ּבױא .עטשרע יד טשינ ןוא
 סָאר לָאז סָאװרַאפ ,"ךוּכ-אבּכ, ןופ עּכַאנמױא עטשרע יד ןעז
 ג"הנעיװ ןוא זירַאּפ, טימ ןייז ןענעק טשינ עּבלעז

 ןַא ,ןײמ ךיא .ןרעפטנע וצ רעװש לייוורעד זיא ףיורעד
 ,טנעמיַארּפ םעד ןופ זילַאנַא רעשיגָאלָאליפ רעכעלדנירג ַא
 -ע'רעּכיא יד טימ ךיילנרַאפ ַא ןוא ,רעטײװ ביג ךיא ןכלעו
 *טנַא רעכיג- רשפא עוו "םיליהּת, ןוא "ךוּב:אכּב, ןופ ןעגנוצ
 ןיוש טעװ טסלָאמַאד ןוא ,טפַאשרָאטװַא ןופ עגַארפ יד ןרייש
 עּכַא;סױא יד זיא יצ ,ךַאז עקיטכיװ רעקיניײװ ַא ןייז אליממ
 טמוק סע :ויא ךַאז-טּפיוה יד .עטשרע יד רעדָא עקיצנייא יד
 ?ַארעטיל םרוחּב והילא וצ רעײטשוצ רעקיטכיװ ַא ךָאנ וצ
 טיײקכעלטלעװ רעד וצ טנעמוקָאד ַא ךָאנ ,טײקיטעט רעשיר
 ,טרעדנוהרָאי ןט:16 ןיא רוטַארעטיל רעזנוא ןו

 צ

 העד ןופ ונ טַאלּב סָאד זיא טנעמנַארפ סנַאמיירפ ר"ד
 -טײז עטקירעשַאּב קרַאטש פ ןופ טײששַאּב ןוא לייט רעטניינ
 ןיא ןשינעּבעלרעּביא םעזירַאּפ טרעדלישעג ןרעװ יז ןיא .ךעל
 -לעװ ,עוװָאס ַא ןליײהוצסיוא רעטנוא ךיז טמענ רע .ָאריאַאק
 םיא טקנעשַאּב ןַאטלוכ רעד .גנילּביל םנַאטלוס םעד זיא עכ
 טשינ ,ףוה ןיא ךיז וצ םיא טמענ ,טנַאה רעטיירּב ַא טימ
 : -  .טסירק ַא זיא וירַאּפ זַא ,קידנסיװ

 - שינענעגַאב ַא ןגעװ ךיז טדער לטײז ןטייוװצ םעד ףיוא
 ,טנעירָא ןיא טרָאד (ךַאנָאמ = "ךניומ,ַא טימ

 ןרַאננוא ןיא ךארּפש עשידיי יד

 (ץעלעימ) ןריּפש יבצ ןופ ץיטָאנ

 ?ישַא רעייז גנורעקלעפַאּב עשידי יד זיא ןרַאגנוא ןיא
 ערעגניי יד ןוא שטייד טדער עיצַארענעג ערעטלע יד ,טרילימ
 רעד טימ ךיז שצונַאּב ליט רעניילק ךרע-יפל ַא רָאנ .שירַאגנוא
 .לעפַאּב רעקידנדייר-שידיי רעד ןופ בור סָאד .ךַארּפש רעשידיי
 ?ָארּפ ענעסירעגּפָא ןרַאגנוא ןופ טציא יד ןיא טניואװ .גנורעק
 עשיריי יד  .ןעגריּבנעּביז ןוא שָארַאמרַאמ : ,ײקַאװָאלס .ןצניוװ
 טינ ןיא הּפ-לעּב רָאנ טכױרּבעג ןרַאגנוא ןיא .טרעװ ךַארּפש
 ןוא עפערּפ ןייק טינ ןַארַאפ טינ .ָאד זיא םע תמחמ ,בתּכּכ
 טײטשרַאפ שיריי-םּתס רעטנוא  .שידיי .ןיא דוטַארעטיל ןייק טינ
 טשימעג ןוא תויתוא עשיאערּבעה טימ רָאנ ,שטייד ָאד ןעמ
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 םעניא .סעטַאטיצ רעדָא רעטרעװ עשיאערּבעה רָאּפ ַא טימ
 ָאד ןגעלפ (שטייד:שיריי :טגָאזעג רעקיטכיר) שידי .ןקיזָאד
 -ָאְק עטַאװירּפ יד .םירפס:רפומ ךיוא ןוא ןעגנוטייצ ןײגסױרַא
 וליפַא .ויא יז ןעװ ,ןדי עקידנדייר-שירי ןופ .ץנעדנָאּפסער
 .שירעמשטייד קרַאטש רָאג ,קרַאטש יז זיא ,שידי ןיא

 =חרומ יד ןופ שידי עשירַארעטיל סָאד ,שידיי רעזנוא
 טינ "ןָאגרַאשז, ןעמָאנ ןטלַא ןשמ ןפורעג ָאד טרעװ ,ןדיי
 רעד .טייהנייאװעג םיוא רָאנ ,גנוטכַארַאּפ ןוא האנש סיוא
 -ַאב טימ וליפַא ןוא גנוטכַא טימ ךיז שיצַאּב דיי רעשירַאגנוא
 ץנַאג םיא ייּב טגנילק רעכלעװ ,שידיי רעזנוא וצ גנורעדנואוו
 טנעײל ריי רעשירַאגנוא ןַא ןעװ ןוא ,לעניגירָא ןוא קיטרַאנגײא
 ןיא שינערעקרעּביא ַא ברעג :גנוטייצ רעשיריי ַא ןיא
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 תוכולמףַאקלַאּב יד, :רעדָא 'הנידמ םרַאצ םעד
 "םוכס ןסיורג ַא ףיוא האװלה-המחלמ ַא ןעמוקַא ּב
 .ןשוריחנָא גונעג טינ ךיז רע ןעק

 :ךוּכ עשידי עטוג ליפ ןענַארַאפ ןרַאגנוא ןיא ןענייז סע -
 -נעויולק ,שטַאקנומ ,טעגיס:שָארַאמרַאמ ןיא  יװ ןעיירעקורד
 ,טעטש ערעדנַא ןיא ןוא שקַאּפ ,ןעציוו ,גרוּכסערּפ ,גרוּכ
 ןקורד ןגעלפ םירכחמ-לעב עשירנעלפיוא וליּפַא עכלעװ ןיא
 .שטייד:שירי רעדָא שיאערּכעה ןיא רָאנ רעּבָא ,קרעװ ערעײז
 =עג ח'ערּת רעמוז טָאה תורוש עקיָאד יד ןופ רעּביײרש רעד
 -רע סָאד ןרַאגנוא ןיא ןּבעגוצסױרַא ווּורּפ ןטשרע םעד טכַאמ
 סעכלעװ ,ךוּב שירײ ַא -- ,טרָאװ עשידי עטקורדעג עטש
 רע ןכלעװ ןופ ןוא טריגירָאק לָאמ עכעלטע טָאה ןיײלַא רע
 :עוה רוחּבה, סעד ןָפרַאומױרַא טוומעג קידתונמחרכמוא טָאה
 די-בתּכ סָאד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןעמוינַאמרעג "סרעצ
 ןכיוא הרוש עקיצנייא  ןייא ,ןּבירשעג שיפַארנילַאק ןעװעג זיא
 ,טריגירָאק טינ טָאה רּבחמ:לעּב רעד עכלעוו . ,טַאלּב-לטיט

 סָאד -- ..ןיפ קקורד ןעד ןיא; :װַא ךיז טנעייל -
 .שיריי .ָאד טסיײה

 ןעיו-פ עשיריי יד ךיז ןצונַאּב ןליוּפ ןיא רעּביײװ יד וצ ךּפיהל
 רעדָא תוניחּת עשידי ןייק טימ טינ ןענוַאד םייּב ןרַאגנוא ןיא !

 טימ רעכיג -- ,תוליפּת יד ןופ ןעגנוצעורעּביא עשידי טימ
 :נוא ליפ ןכיורּבעג ןליכסנַאמ וליּפַא .עשטייד רעדָא עשירַאגנוא
 שרוק-ןושל ןענעק יז ןופ ליפ לײװ ,ןעגנוצעזרעּביא עשירַאג
 םירפפ עטקורדעג שירַאגנוא ןיא ליפ ןיא .ןענעײל טינ וליפַא
 עשירַאידַאמ יד רעייז ןטלַאה םעד ןופ) "שידק. וליֿפַא ןיא
 טול תוית'א עשיניטַאל טימ שיאערּבעה ןיא טקוחדעג (ןדײ-
 .י1ו528802/ ש:115242025/ :עיֿפַארגָאטרָא רעשידַאננוא רעד

 ידי רעד ןופ טינרָאג ןעמ טסייװ ןֿבעל ןכעלטנפע םעניא
 טינ ,שינ עלָאר םוש ןייק רָאג טליּפש יז ןוא ךַארּפש רעש
 יב טינ ןוא םעיצַאטיגַא-לַאװ ייּב טינ ,ןעגנולייצ-סקלָאפ יב
 טעטיסרעווינוא דעטשעּפַאדוּכ ןיא .ןטייהנגעלעג ערערנַא םוש ןייק
 ,רעקימעדַאקַא ןשידיי ןקיצניײא-ןוא?ןייא ןַא טנעקעג ךיא -בָאה
 ןּבעגעגנָא טָאה סָאװ ,לטעטש שינריבנביז ַא ןופ טסינויצ ַא
 -לעװ ,רעלדנעה המלש :ךַארּפשסננַאגמוא ןייז .רַאפ שידי -

 - *'נויצ עששייד ןיא ןוא עשירַאגנוא ןיא טעּברַאעגטימ טָאה רעכ

 --.ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא ןעמוקעגמוא זיא ןוא ןעגנוטייצ עשיטס
 ,אצמנּב טינ טעמּכ ןענייז ןטפעשעג יד ףיוא ןדליש עשידיי
 -עּב יד ייּב (טנלָאשש "טעלָאש ט, ןטפירשפיוא יד רעפיוא
 -ירג טסָא) "ח סּפ ה גח ל רשּכ, רעדָא "רש 3, ןּוא םרעק
 .ןטפעשעג עשידיי-טינ ןיא וליפַא ("ד תּפ ה קח ל רשק; :קיז
 ײּב רָאנ ןדליש (עשטייד-שידייו עשידיי ןעמ טעו םער' ץוח
 .סעיצַארָאטסער עשיפקָאדָאטרָא ןוא ןטפעשעג-סירפמ

 יד ןעװ ,1019 ןיא טפַאשרעה רעשיטסינומָאק רעד תעַּכ
 ןעועג ןענייז םָאװ ,ןליוּפ ןופ רעטעּברַא עשידיי עטרעדנַאװעגנײא
 -רעטניא ןטירד םענופ עיגקַא-פ רעשידיי רעד ןיא טריזינַאגרָא
 עשידיי יד זיא ,בושח לסיּכ ַא ןרָאװעג ןענייז ,"לַאגָאיצַאנ
 ןטַאג יד ןיא .ךַאלפרעּבייא רעד ףיוא םױרַא לסיּכ ַא ךַארּפש
 ((לָאמ ןשש-ע םוע) ןטַאקַאלּפ עשיריי עסיג ןעגנַאהעג ןענייז
 ןלָאז יז ,רעשעּברַא עשיריי יד וצ גנורעדָאפּפױא רעד טימ

 ןנָאה םעיצַארטסנָאמעד ייּב ; ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןטערטנײרַא
 -טײנ:ּבלַאה ,עטיור ץנַאג שינ יד ךיוא ןוא .ןטפינָאיצקַארּפ יד
 ןטפירשפיוא עשידיי שימ ןענָאפ ןגָאחטע ג ןויצ-ילעוּפ  עלַאר
 ,שירי טדערעג ןעגניט'מ-רעטעּב-ַא עלַאנָאיצַאנרעטניא יב ןוא
 :ץילַאטיא רעדָא עשיליוּפ לפייה םענופ רעשערטרַאפ יד יװ טקנוּפ
 ןעגנוטייצ וליּפַא ןוא) טדערעג ךייא ןּבָאה סָאװ ,רעטעּברַא עשינ
 טָאה ,טנכערעגפָאדַא סָאד .תונושל ערעײז ףיוא (ןּבענעגסױרַא
 ןיא ץוח) ןעגנולמַאזרַאכ עכעלשנפע ףיוא טשעּפַאדּט ןיא ןעמ
 -ידיי יד ןיא .ןוא .טנגוי='םננילטכילפ,, רעד ןופ ּבולק-ןטסינויצ
 .שיריי ןייק טדערעג טינ לָאמנײק (ןענייארַאפ עשיטסילַאיצָאפ עש
 םיוּבנריּב ןתנ ר"ד וליּפַא ןוא ןָאהט עשוהי ר"ד ,ןיוועל הירמש
 .שטייר ןיא תושרד ןטלַאהעג ָאד ןּכָאה

 -קינייװ ךיז ןיא טָאה ןרַאננוא ןיא טקעלַאיד רעשידיי רעד
 רעּבָא זיא גנַאלק ןייז -- ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןופ סָאװ
 דלַאּב טרעװ סע וַא ױזַא ,שירַאגנוא ןָא טנעלעגנָא קרַאטש
 טרעװ ןשירַאגניא ןיא יװ ױזַא -.תירַאירַאמה הרבה יד טקרעמַאּב
 ןטשרע םעד ףיוא טגיילעג טנעצקַא רעד ןשידי ןיא ךיוא .ָאד
 םייּב ן'א..חול-ץיח .טנָאטַאּב קרַאטש טרעװ רעכלעװ ,הףַארט
 ןופ טייקנדײש-ַאפ עשיטענָאפ יד טקעלַאיד .ןשידיײ:שירַאגנוא
 ןוא) ןלַאקָאװ יד רָאנ עגונ ןשקעלַאיד עשידי ערעדנַא יד
 ןרעװ עכלעװ ,(ףַארט ןטשרע םנופ רָאנ דימּת טעמּכ םָאד
 .(ןריטנעצקַא ןּבילוצ) ןגיוצעגסיוא קרַאטש יא ,,ןטיּבעגמוא יא
 טָאטש יד ןענַאמרער לשמל ליװ דיי רעשירַאננוא ןַא ןעו
 .נַאַאלק רעדָא ןײדרַאװנַאַאל ק :רע יטגָאז ,ןײדרַאװנײלק
 :"ַא, ןנױצעגכױא ןַא ןּביג סט ןֹוא !ד"המ .ןַאַאדרַאװ
 ךַאַא :םניא טָאטשנָא םנַא ַא ; "לטייש , טָאטשנָא לטַאַאש
 רַאַאל ,(הירפ) דַאַארּפ ;ךיוא טָאטשנָא טעכ ַא ַא רעדָא
 ךיוא רעּבָא ; ןפיוק ןפַאַאק ; ןעניימ ןענַא ַאמ ; (דייל)
 :םיטרפ רָאּפ ַא 1 טָאה ד'המ ואװ ,גנוטיש "גנוטַאַאצ;
 ; ןכָאלש טָאטשנָא ןעפיולש ;שיאנ ןַאמ טָאטשנָא ! ןָאָאֿמ
 קעּב ;המעה) דימע ה ;ןײק-תילט ,לקעדיצ-ּבייל לקַאדיצ
 ;(סָאװ םיעד ;זָאװ יָאד ;(משינ ,שינ סקינ רעקעּבנ
 .(ךָאנ ,ןײק ףיוא ןרָאפ :טרַאסנדער יד רעדָא

 :טקעלַאיד רעשידיײשירַאגנוא רעד טגנילק םע יװ טָא
 יז ;דניטש ַאַאװצ רָאּפ יָאד רָאָאװ לדַאַאמ סיעד
 יװ םקינ סַאַאװ ךיא ;דַאַאלק ַא טּפַאַאקעג טָאה
 ַאַאק ּבָאה ךיא םַאַאה ןגנַאגעג זיא יז .טסַאַאה יז
 ;העש ייװצ רַאפ ןעוועג ָאד זיא לדיימ םָאד .טלעג ןַאַאלק
 ,טסיײה יז יװַא יװ טינ סייװ ךיא ; דיילק ַא טפיוקעג טָאה יז
 .(טלעג:ןיילק ןיײק טינ ּבָאה ךיא .םיהַא ןעגנַאגעג זיא יז

 -ַאיד ןשיריי:שירַאגנוא םעניא טנעמעלע רעשירַאגנוא רעד
 ?נוא קינײװ רעיײז טצונַאּב ןרעװ םע .ןיילק רעיײז זיא טקעל
 קעש עט :ןלײצסיױא טעמּכ ךיז ןזָאל ײז .רעטרעװ עשירַאג
 ; (םיתוטש) סעצנָאמש ;סַאנ) .ַא צ טוא (טרָאװשיײצ--עטיּב)
 .רעּפ ַא ןופ ןעמָאנ םעד טנָאמרעד ןעמ ןעוו--,ררעה)--טז--רוא
 .יט יװַא -- ; רעטעפ) ישטַאַאּב ;(טדער ןעמ רעכלעוו וצ ןָאז
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 ;ששגז ששייד ,וליפַא) גידעּפ, ; (ןרעה עדמערפ רעדניק ןרילוט
 :ןצירַאגנוא םענוכ--לפָאטרַאק ןריּפמורק ;(ָאניק יזָאָאמ
 =נוא ; ףיס םוצ "ד, רעכײװ ַא טימ -- ידָאהע ד ; ילּפמורק
 ןפיוא "זַאידַאמ, ןופ "ד, עכייװ יד יװ יזַא ;15װס2ע :שירַאג
 ַא יעויא ;טסםָאװ רעכָאא - גקעגז ןיא פצ ןופ טרָא
 רעײז טצונַאּב טרעװ סָאװ ,טרָאװ טכיהּבעג קרַאטש רעייז
 סָאר םיוא דָארג טלעפפ ןוא ןגָאז סעּפע ליוו'מ ןעװ ,טּפָא
 .(טרָאװ עקיטכיר

 ןיא עלַא ןיא ןרעװ רעטרעװ עשירַאגנוא עטנָאמרעד יד
 ןָא .ץַאז ןדעי ןיא טעמּכ טצונַאּב תונושל עשעונַאּב ןרַאננוא
 ןעק -- רָאהעד ןוא גידעּפ ,יעזיא ,קעשעט :רעטרעװ יד
 .ןפעומש שינ ןרַאגנוא ןיא ןעמ

 עשירַאידַאמ עדעדנַא ךיוא . ןַארַאפ רעּבָא ןענייז סע
 ,ןשידי ןיא טצונַאּב רעקיניײװ רעדָא רעמ ןרעװ עכלעװ ,רעטרעוו
 -עקרישט ;ץענייש ,רנוּצַאגַאװ זיעּביש ט/ :לשמל יװ
 ;(ע ַא ט וַאהניס ;ןעמָאנלדיז ַא ,רעּכַאכלדניה) ךָאגָאּפ
 =ע פ ַא : (םקענעג-עקוצ ןיעמע טיש ;('קענָאנָא) ַא ב רָא ש
 -ט ָאלומ ;עיניַאיװַאק רעד ןיא עװַאק "עצרַאװש, א עטעק
 .ו"זַאא (ךיז ןטלַאהרעטנוא ןינ

 ךס ןיק טינ זיא ןשידי ןיא טנעמעלע רעשירַאידַאמ רעד
 ןיא טנעמעלע רעשיאערּבעה ןוא רעשידי רעד יװ רעפערג
 עטײלּפ ;שנלָאשש טעלָאשט ;ךיּבענ :ןשירַאגנוא
 ("בנג ַא ןופ האיצמ ַא, : ןופ ןיז םעניא עיצ עמ ; (הטילפ)
 ; (ןַאמרע;נוי ַא םּתס טינ ,רוחּב?הבישי רעכָאּב ;והּב-וה ת
 ןמכירמיוא ךיז טעװ רענייא זַא ,ןגָאז ליװ ןעמ ןעש העירק
 ;("העירק ַא ןדיינש ךיז טעװ רע, : ןעמ טגָאז ,"ףופ ןצרַאװש, ַא
 .(תּבש ףיוא תולח) סעכרַאּב

 שידיי ןשירַאגנוא םעניא טנעמעלע רעשיאערּבעה רעד ךיוא
 -רַאפ ןייק רָאג טרּפ םעד ןיא ןעק סע ןיא ,ןיילק רעיײז זיא
 =עּפָאריײאחדזמ םעניא טנעמעלע ןשיאעדבעה ןטימ ןייז ךיילג
 .י-מגל ,ךּפ ַא ,ףּכיּת ,אקוד ,דימּת :יװ רעטרעװ .שידיי ןשיא
 אצוי-לעוּפ ,םּכסה ,ךוסכס ,אמחסמ ,ןליפַא ,רשפא ,הניבס
 =ײז .טנַאקַאּב רעמ .הרות-ינּב רַאפ רָאנ טנַאקַאּב ןענייז װ"זַאא
 םוצ תוכיש ַא ןּבָאה ּפָאװ ,רעטרעװ עשיאערּכעה יד ןענ
 ;(םוספסג5) השרד :לשמל ןענװַאד םוצ ,ןּכעל ןזעיגילער
 ;(הרוּתל הלוע זיאמ ןעװ ןייז רדנמ ;פסחמסססזמ) ןרדנש
 =רעד ;(ןעװעג תומשנ ריכמ) טריכומעג ;טכירעמעג
 =עגכיױהַא חתּפ ַא ךָאנ "ע, ןַא רעטנוא חתפ-ףשח ַא טרעװ ייּב
 =-בירעמ ;םעעַאט--תינעת ;װעקנַאי=-בקעי 4 .ַא .יװ טדער
 - - .עסניַאמ=-השעמ ;  וץריַאמ

 עשיװַאלפ יד .ידמ:ל טלעפ טנעמעלע רעשיװַאלּפ רעד
 , טקָארּבדַאפ קרַאטש ױזַא זיא שידיי רעזנוא עכלעװ טימ רעטרעוו
 םעניא ןוא ײקַאװָאלס רעד ןיא ןדי רַאפ רָאנ טנַאקַאּב ןענייז
 וה דעדָא שיקַאװָאלפ ןענעק עכלעװ ,טַאטימָאק רעשָארַאמרַאמ
 .טינ ללכּב יז ןרעװ ןדייר םעניא טכיוהּבעג ; (שינעטור) שיניכ
 ,עשז=:ָאװ ,עשז-יוש) "עשז, עקידנעגנילק-שיװַאלס סָאד ךיוא
 "עינרַאװַאק, יװ רעטרעװ .דמערפ ץנַאג ָאד זיא (עשז-גָאז
 -נוא רעדָא שטייד ףיוא ןטיּבענמוא ןרעװ "עינרעקוצ, רעדָא

 500 ןרַאננוא

 ךיא, רעדָא 'זױהעּפַאק ןיא יג ךיא, :טגָאז ןעמ :שירַאג
 ."אהמַארקוצ .רעד ןיא  ײג

 = קידנשרעהנײלַא טעמּכ -- ןטָארטרַאפ קרַאטש רָאג
 .טנעמעלע דעשינַאמרעג רעד שידיי ןשירַאגנוא םעניא זיא

 ,ןָא רעּכ רעטייװצ ַא וצ טמעומש'מ ןעװ ,"ריא , טָאטשנָא
 רָאָא װ -- ןעװעג זיא טָאטשנָא ;(515) יז עשטייד סָאד ןעמ טגָאז
 םענוּפ) םָאװרַאפ טָאטשנָא םור ָא א װ טגָאז ןעמ .(שז שטייד)
 -עג ;לרעניײז טָאטשנָא (רהוש לרהיא ;('םחַאװ, ןשטייד
 -נייא ,רעמָאט ,םוטעמוא :טָאטש .גולק -- (טיישעע טַאַאש
 טנָאז -- ןסיוא ןיּב ךיא ,םעּפע ,ץעגרע ,רעצעמע ,ןּבענעג
 דנַאמעי ,ןעגנולעג ,טכײליּפ ,ללָארעּביא ןעמ
 ןופ, :ןעמ טנָאז '?ריא טז ןענַאװ ןופ, טָאטשנָא .װ"זַאא
 'ליז ןעײז ואװ

 ךיז טדיישרעטנוא ןרַאגנוא ןיא טקעלַאיד רעשידי רעד
 שידײ רעזניא תעּב סָאװ ,םעד טימ ךיוא שידיי רעזנוא ןונ
 טרפּב ,יֹור שידײ עשירַאגנוא סָאד טגנילק ,טלדייאעג זיא
 עשיר טלידעג ןעניואו'ס ואװ ,דנגעג רעשָארַאמרַאמ רעד ןיא
 .רעפרעד ןוא וליפַא םינושי (עקידנדייר:שיִדיי ןוא)

 רעד ןופ רערילסקלָאפ עשיריי:שירַאגנוא ייוצ ףוס םוצ
 :דנגעג רעשָארַאמרַאמ

1 
 = ,סעיינ ַא רַאֿפ סָאד זיא םָאװ ,עמַאמ יוא
 ,תֹואּפ עגנַאל ןיק טימ ןתח ןייק ליװ ךיא
 ,טלעג םוׂש ןייק רַאפ ןּכָאה טינ םיא ליװ ךיא
 .טלעוו רעקישצעי רעד ןופ עלעדיימ ַא ןיּב ךיא לײװ

 רעדנַא ןַא זיא ןַאמ רעטנרעלעג ַא
 ,ךס ַא רָאג רע טָאה חומ ןיא לכש
 ,ןּנעג הסנרפ ןײק ןענעק טינ טעװ רע ןעװ
 .ןרעװ דעזיװָארּפ רעדָא רעטקָאד רע טעװ יוז

 ' ,ךַאז

 ,רענירטַאּב עשיליוּפ ןײק טינ ךָאד ךיורּב ךיא
 ,רע:יװש עשיזַאגנוא ןַא רָאנ ךָאד ליװ ךיא
 - ןַאמ ןײק רַאפ ןּכָאה טינ םיא ליװ ךיא
 .:םַאקישטנַאא שעװדעק ַא זָא קָאשט

2 

 טיירב רעיײז זיא עלעטשקרעװ יד יוא
 ,דיידפ ןייק רָאג זיא ןעיינ וצ ? ןצלעּפ
 -- ,יק ַא ,וק ַא ,וק ַא יוא
 .וה ןייק טינ לָאמניק ּבָאה ךיא

 ,ךיוה רעייז ויא עלעטשקרעװ יד
 .תוּכ ןּבָאה ןעמ ףרַאד ןעיינ וצ ןצלעּפ
 -- ,וק ַא ,יק ַא ,יק ַא וא
 .ח ןייק טינ לָאמנײק טָאה

 ןעמָאנ םעד טָאטשנָא =- *ישטנַאי ןּביל ןיײמ רָאנע :שידַײ 1

 יד .ןטבילעג םענופ ןעמָאנ רערעדנא ןא ןעמוק ךױא ןעק "ישטנַאימ
 ,ןײמ, :טײטַאּב ןעמָאנ םײּב "םַאק , גנודנע

 ,דגּב רעדנא ןא ךיוא ןייז ןעק 2
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 ןָאקימַאידיא דעמעלעכ ַא רַאפ ןלַאירעטַאמ
 (םעלעכ) רערעל השמ ןופ

 טָאהר = 'לפקַא ןַא םיא טיצ'ס, -- רעד ,לסקַא 4
 ...וצ שרעגַאּב .,קשח

 ּביגנ ןשייקיסילפ ןגעװ -- .לסיּב ַא = ,ץעקיוא ןַא 6
 טיננןכַאז ענעקורמ ןגעװ ןטלעז ,("ַײט ,רעפַאװ 'א ןַא רימ
 .ג(םדָאפ רעױר ןיא -- "כו יט ,ץעדָאס-קנירט 'א ןַא רימ

 :קפוסמ ַא ה"ד ,?"ןגרָאמ ףיוא יא ןַא זיא'ס, -- ,ייא 6
 .החטנה עכַאװש ַא ,ךַאז עקיד

 'םור םעד == * םנטָארּנעג = ,ץכעריונײא 64
 .ץכעשידע ג עז -- (סאגקא6

 ,םע:צ"מ ,רעד ,ךַאלַאּב 6 -
 .גיוא

 ה"ד ,"ּב ַא יװ םורַא טײג רע, - .רענעפורַאּב 6
 .טה:אדרַאּפ ,ּפָאק ַא ןָא

 -- .טרעשַאּב 6
 .(לטרעו שיטרוקיּפַא)

 ,קורדסיוא רעשינָאריא) "טיָאװ ןרַאפ יּב ַא, -- .השוּב 6
 .("? ןעמעש יוצ ָאד ךימ ךיא ּבָאה ןעמעװ רַאפ , ה"ד

 ַא = "ךַאז עקסמש-לעּב א - .עקפמשילעּב 6
 .םש:לעּב ַא רַאפ טסַאּפ סָאװ ,תמומ

 ַא -- ."םיננא, 'רּבעה םעד = ,לוטשכיורּב 0
 ןטעּב ןיּבר םעד רעטעפ ןיימ וצ ןיײרַא םלַאפ קַאזָאק .ַא ענערי
 :ײה,, :רעמָאי ַא טימ ,רליל הקשמ .ַא רעטכָאט .ַא םריא ףיוא
 י!לוטשכיורּב יד ךעג ןּכָאה לָאז יז ,קידצ רעקיל

 רעגיישש רעפָאװ,- -- .ןימ = (8 רעגנַאל טישו לַא ג 1
 .'לשטנעמ לַאג ןימ .רעסָאװ, - ,"נ לַאנ

 ילַאנ ,יװַארּפפ (סטיש יױָאלַאנ ,יװַארּפסיּב לַאג
 ויא'ס ,טשינ ךיז גָאי ,ַאש, : יװ ןקורדסיוא .ןיא -- ,יװַארּפּסױװ
 ,תושפנ תונּכס ןייק טשינ זיא'ס .ה"ד ,"1 .ּב .ג .ןייק טשינ
 טשינ זיאפ ,ןּבעל םוא טשינ זיאס ,תונּכס טימ טשינ זיא'פ
 .טשינ טנערּב'ס ,שפנ-חוקּפ ןייק

 -ירד ף'וא ןָאפּפױה טימ ,041:960) עירעלַא 3
 יִו'ִג ןציַאג ַא, -- .ּבוטש ןיא המוהמ ,שער = ,(בליז דעט

 וניאו האור ,לחור ,לדש = ,?* סנגעזעגסטָאנ 4
 .גנוקישנָא ,קַאלש ,הארנ

 ורעּבלעק ,גיוא םיורג =

 "טלָאגַאּב ויא ,טרעשַאּב זיאס זַא,

 ,61 ,1 ליפ"דיג ל"גפ 1

 יסיױא ןכעלטראיסנדער םעד טימ ,עשרַאװ ןיֵא שיגָאלאנא 2

 *נלעװ ,(;ןעשעג סעּפע טעװ ןעװ :הלאש ַא ףיוא) ןעמ טרעמפטנע קורד

 טינ ןעק'מ רעדָא) טינ ךָאנ סײװ'מ זַא ,ךיג יזַא טינ זא ,ןגָאז קיד

 ךיוא ןעמ טגָאז עשרַאװ ןיא -- .טינ לָאמנײק ךעלגעמ זַא ,ןעװ ,(ןסיװ

 זיא'ס,) ןטכאנָאיא ףָא יא ןא זיס :;(ןיז םענעגײא םעד טימ)

 ('יא, וצ 'ל5) רעִֶיִי א ןשיװצ ליּפשטרָאװ :(?ןטכענרעֶייא ףיוא יא ןא

 ןיקצולירּפ .נ|--("ןטכענרעֶייא, ּברעװדַא ןיא דילג טשרע) "רעֶיִיא ןוא

 .| יםזיטנַאנוסנוק, ,יקצולירּפ חנ :עז "סנטָארּבעג ןגעװ 3

 ןיקערש רעד, 175 "טלעװ עטרַאנעג יד, ,דלעפנסקא י 4

 עמש ,סגָיגעזִיג טָאג א ,לארשי עמש ַירשְיג א ןהּוט נּוא עדִַײֿב ךעז

 5 .נ) --...לאחָׂשִי

 ןופ שיילפ ם = ,יד .(ס ןטנָאטַאב טי ענירָאג 2
 טרעלקרעד ,ךָאד, ;רענָאמ רעײז זיא -- .וק רעד ײּב גנולש
 רעד ןופ רעטעפ ךָאנ וק רעטעפ ַא ןופ 'ג יד זיא ,בצק ַא
 ןופ רעּפעּב . : ךעלטרַאסנדער ןופרעד ."רערעגָאמ ַא ייּב טסודּב
 =עּכ,==) "טסורּב יד דערעגָאמ ַא ןופ רעדייא ,'ג יד וק רעטוג ַא
 וצ דַאנ ַא טימ רעדײא ,ןליּפשרַאּפ וצ םכח ַא טימ רעפ
 .("ןעניוועג

 יַייג רעטלַא ,וד, - .עצינמַאנינ ,קינמַאניג 86
 .שצינ= קינמונהג :ויאס -- .(חרּת רעטלַא

 =?ג) רעצנַאלנ-לגענ ,ילנ=ריקינַאמ = ,לקיטַאילג (ז
 ןטשרע םוצ טָאה םע תעשּכ ,דניק קירעיטכַא ןַא ןופ טרעה
 .(לגײצעג ןימ םָאד ןעורעד לָאמ

 .מעכַאלַאּב ,ןגיוא עסיורג = (ס טימ) פרעצָאילג 418 !

 קיטש טנער:עגפָא-ּבלַאה ַא = ,יד (ס טיש ענװָאילג 19
 סָאװ ,םענייא ףיוא ןעמ טנָאז ,"ג ַא יװ ץרַאװש, -- .ץלָאה
 .טסיררַאפ זיא רעדָא םיוא טכעלש טעז

 : .עמ ץכערױנײא = ץנעשידעג 0
 ,!טײג טולּב רעקצנַאד ,ָאװָא - .קצנַאד 1

 רעגניפ ַא ךיז טדיײנשעצ דניק ַא ןעװ ,רעדניק יד ןטעּפש
 .שלּב טנירס טָאװ ,ךיז טקערש ןוא

 טשינ ,רעקיד ,רעּכָארג ַא רַאפ יאנג:בש :עּב'לוד 8
 יי!עּבלוד ץּבָארג וד, .רענייש

 ,ןוה ַא - .ןפוצ ,ןקיפ = (0 טיש ןעּבָאשוד 3
 ."טעּבָאשור , לגיופ ַא

 עט עילּנעשו = עילּבעשוד 4
 -- .לפיפ ןלעטשרעטנוא ,ןּבָארג = ,ןעפיד 8

 ."םיא ףיוא טעפיד
 דָאר םעד טריפ סָאװ ,דרעפ סָאד (1=רעד ,ךַא טּפ עד 6

 -ָאמ 6 ; תער םענעגייא ןַא ןָא רעגָאזכָאנ (9 ; יירעשטעווקלייא ןופ
 .ל"נהא רענייל ,רענרעל רענָאטָאנ

 ."ד ןטימ טכַאמעג סע טָאה -ע, - .לסקערר טז
 עלַא טימ ,טקָאטעגּפָא היד -- ,"ד ןשימ ּביל טָאה רע;
 .סעקוועשטשימ

 "ןזיוה יד ןרילרַאּפ, -- .ןזיוה 8
 ."ךיז ןכַאמַאּב, ,טומ םעד ןרילרַאפ ,ּפָאק

 האנה ןײק טשינ םיא יופ רָאשמ, - .האנה (9
 ."טכיל-הּכונח ןופ יװ ,ןּבָאה

 "!ונײד -- ןווה יד רעּכא דמעה, -- .דטעה 0
 .לדמעהס דניק םעד םיױרַא טעזמ ןעװ ,ןעמ טגָאז

 -רוּכיע רעד :(ליואװ ףיוא ּפָארש רדָא-ליֹואװ 1
 ,"רדָא-ײװ, טשינ טגָאזמ .ןפורעג ױזַא טרעװ ב רדא שדוח
 .קידהרצ זיא "יו, לייוװ (רדאוו

 השעמ תעשּבו יװ ַא ןּנעג ריד ןעק'כ, -- .'טָאװ 5
 .ןּבעג טשינרָאג ריד לעװ'כ ה"ד ,(טשינ רעדָא ,גיימ .ַא ןעמ טוײװ

 בעק

 םעד ןוָאלּפָאדַא =
 ֹ+ ֹד
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 = ך- ,עלעקיװ 3
 ,'8)י תוא ןופ

 ײ -- .קינײװ 4
 -.ןּבעל טכעלש

 ,שינּפ ןירג ַא = "װ ערע וז אי - .ערעש טעיװ 8
 ןענייז םָאװ ,ל"גד ןוא רעמערק יד ייּב -- .יחפ עקיטפיג ַא
 למיב ַא ןכָאק טשרע ןעמ טגעלפ ,גָאט ןצנַאג ַא ןעמונרַאפ
 ; 'כו סעלפָאטרַאק טימ ךעלעקכילק לשמל ,טכַאנייּב ץכעקעג
 ירפרעדניא סננרָאמוצ ןעמ טָאה ,לסיּב ַא ןּצײלּב טגעלפ'ס
 "יא :סע טָאה ןשייהעג רעּכָא ,"טימרעד ןגרָאװעג טשינ ךיז,
 .ערעשטעיװ ערעיוז . ,ענענַאטשעגרעּב

 עלעזלָאװ יד ה"ר) עלעװלעװ. - .עלעװלעװ 6
 טנײה ָאטשינ ה"ד ,'ןּברָאטשעג זיא {לוז ןופ .ןטייצ יד ,ןטייצ
 ,"רעיירד ַא ןעװעג זיא לגייּב ייוװצ, ןעװ ,ןמייצ עמוג עקילָאמַא

 טלַאה רע ,השקשינ, -- .םיולפ עקידמערעװ 7
 טּבעלעגּפָא טשינ ךָאנ טָאה רע ה"ד) "!'פ'וו רעד ייּב טשינ ךָאנ
 -- .ןןנָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןּכָאה ךָאנ טעװ רע ,ןרָאי ענייז
 טײט ןרַאפ ןּבעג ןסײהעג ךיז טָאה קַאװטיל ַא :טָאדקענַא
 ןעװ ,טלעװ רענעי ףיוא ןסיװ וצ ידּכ ,םיולפ עקידמערעװ ַא
 ײּב ןיוש ןיא רע זַא ,םעד רַאֿפ ןסײמש ןיוש םיא טעװ'מ
 .ערנע רעד

 רעד ןיא לפיו, :גערפ םעד ףױא -- .רע גײז 8
 .מַאק ףיוא לטרעפ ירד, :הבושּת עקידסעװָאטַאק "? רעגייז
 ,(לטסעװ ַא ףיוא ןּבָאה ןעמ ףרַאד ףָאפש ליפ ױזַא) "ליוז
 - ,"טיצ רעד ןיא ןטכענ יו :רעדָא

 ךיא טָאה רשפא, -- .לקערב = ,עילּבעשז 9
 "?שטָאכ עילּבעשז ַא ,טיהּב לקיטש ַא

 -רָאג ה"רת "קעז ענעיורטש -- קַאק י"ח, - .י"ח 0
 .(טשינ טימ טשינ

 טכַאמ'ר, -- .תונוציל ,קווח = ,(0 טיש סערָאט 41
 ."סערָאטה לֹּכ םיא ןופ

 --(סשגאס8 טָאטש יד) ווָאקַאשטָא = ,װעקַאש ט 9
 -ַאֹב ץנק עסירג ַא = "?'שט ןעמונעגנייא וטסָאה סָאװ,
 ..(שינָאריא) ! ןזיוו

 .ךרַאּפ = ,קינשטעילעשט ,קינש טעלעשט 3
 ןָאמס םענופ טלַאּפש ַא טימ עטעּפַאק ַא = לקוי 4

 וצ טשינ ,הרױג רעד תעּב - .'לקוי ַא טײג רֶעע - ,ןָא
 סָאד ןדנובעגמורַא ןײג ןגעלפ ןדיי ןעװ ,תואּפ ןייק .ןגָארט
 ,ןלָאנ טשינ ךיז ןעיורפ ןוא ,גָאטײװ-ןייצ תעשּב יװ ,םינּפ
 םָאר טָאה :עט;ּפַצק ענעטינשעצ ששייד-השעמ ןנָארט ךיוא ןוא
 יר בר רעװעשרַאװ ןופ ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּב שוּבלמ עיינ
 לרתשמ טשינ ךיז טָאה'ר לײװ :חפונ ןייא -טייהדנוזעג לקוי
 ןיײלַא ויא רע :רעטייװצ רעד .ןכַאמ לטנמ יז לָאזמ ןעוװעג
 ןַא ןּבָאה ןלָאז ןריי טלָאװעג עקַאט טָאה ןוא לק ַא ןעװעג
 ."ןעוסיוא ןשיאעּפָארײא,

 ,גנושימעצ = "ןגיוא יד ןשיוװצ דירי ַא, -- .דירי 8
 אל"גרא המוהמ ,קערש ,פעלק רַאפ) ןגיוא יד רַאֿפ רעטסניפ

 ,לונעג ןטָארּבעג ַא ןפורעג טרעװ יװַא :המותי 6

 םרָאפ רעד ןיא טקעּבעג:ןכוק

 ַא -- "ןּנעל קינײװ .ַא ןּבָאה

 ןָאקיטַאידיא רעטעלעכ ַא רַא פ ןלַאירעטַאֿפ - רערעל השמ

 -- .סהּכלמ-הולמ ,ךעלהרועס יד ףיוא םידיסח ךרוד כור'פ
 ."ןעלציק וצ הווצמ .ַא זיא המותי ַא

 טסיימ ס ,רוהנ-ינפ ןושלּב) רענלָאק = ארימח:לּכ 7
 : "פ ארימח-לּכ ןייד זיא ואװ. -- .(םידיסח ייּב

 .רענערט-רענלָאק -- ,קינארימח-לּכ 8
 ,ןלטּכ ַא ףױא ןעמָאנ-תונציל :(0 טיפ קָאנכ 9

 .הטוש:ריסח
 ַא = רעטמַאל 0

 .ןטסקינייװעניא םעד ןָא זנַאג
 .קסמֹופ = ,לקולקה-םחל 1

 ה"ר) 'ףיט יד ןַאמ ַא, קוררמױא ןיא -- ןַאמ
 טקינייר'מ,, :טגָאז ץל ַא ענערי ַא . (שטנעמ ַא ןופ םיירג יד
 : ."ףיט יד .ןַאמ ייװצ אסּכה:תיּב סָאד

 ה"ד ,'קווה רעד וד ,קזחומ רעד ךיא, -- .קזח ומ 8
 ןיב ,הער יד ךיא גָאז ,טנַאה רעד ןיא ןוכשמ'ס ּבָאה ךיא זַא
 .ןויוא ןופ ךיא

 ,מָאק ןּכָארג ַא ףױא יאנג-סש ַא :ּפָאקרעוט 4
 ."יוג,ַא ףיוא

 ,םעצנילּב == (חועועמופעפ חועוומוּפעפ) סעש טנילימ 8
 רעלופ רעד ףיוא -- .לדָאנ = (6  עגנַאל ןרע ט כינ 6

 טש נ ןעמ טײג םנגרָאמירפ דלַאּב ןוא (םטכַאנוצתּבש .ךָאװ
 טָאה רשפא, :טנָאז'מ רָאנ ,(לדָאנ =) "שינעכעטש, ןייק ןעייל
 ."ןרעטכינ .ַא ריא

 ,םּת= ,(ס טימ) לקישטשָאּעינ ,קישטשָאּבעינ 1
 ליפ סָאד ויאס -- .שינָאריא רָאנ .עשוד ענסירּפ ,לכעּבענ
 .ת160 05202914

 ןעװ ,ןעמ טגָאז (בליולטימ טנָאטַאבכ םעק טירפינ 8
 ."לידכהל, ןימ ַא ויא'ס .םותיןייק-טשינ וצ םותי ַא טכיילגרַאפ'מ

 טָאה רע, -- .(0 ןקינָאטטּפױה טימ) עטָאכוס 9
 ןקיד .ַא ןפיוא שינָאריא ,רוהנ-יגס ןושלּב :"'ס עקסניווש יד
 .שטנעמ

 ;ןלַאטס 0

 : :ןַאטפ
 ןַײמ טול (1 = "ןגעװ .ןַאטס ןיימ ןופ , = .ןַאטס 1

 -רַאפ ןיימ טול ,תוחוּכ עניימ טול (פ ; ןגעוװטעניימנופ ,גנוניימ
 : .ןגעמ

 = ,ןַאטסָארטס 65
1 03. 

 דָאֹּב ןיא :ערה-ןיע ןייק, -- .ערהןיע 3
 : .(קורדסיוא רעשינָאריא) ":רענלעז ךס ַא

 רעגרע זיא םענעי ,ריט יד ףיוא ןפע'כ, -- .ןענעפע 4
 .(לקעּפ ןייז ךיז טָאה רערעדעי "רימ רַאפ

 -גַאי עצרַאװש :(3לז טשרע טנָאנַא) עלעטַאּפ 3
 .=מערָא ןיא ,רערָא טָאּפמָאק םלַא ,רעקוצ טימ טנָאקעג ,םער
 .לכאמ-טפיוה םֹלַא ,טייק

 -ָאק = 40 ןקינָאט-טּפױה טימ) סענעשטָאּפ 6
 :טגָא'מ -- .ןפעומש ןריפ רעּניײװ ואוו ,ןעמָארק יד ייּב ןרָאדיר
 /יצרָאּפ, :"תונורכו/ םעצרּפ ןיא -- .'פ רעשטשעמַאז
 .םעינ

 ענעטָארבעגּפָא ןַא רעדָא עיור

 עז -- ."נעװ ןלַאטס ןיײמ ןופ, --

 סיפ"די ילגפ) .שטנעמ רערַאד

 ָאר ויא
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 --+9 עצרוק ייװצצ ש טיפיפ 7
 ור ןוא ןקעטשסיורַא גנוצ יד שפעװ וה -- .'פ םעד ןעמְקאנ
 .ןלעוּפ טשינ טסעװ

 .ןעקנעפ 8
 .(טָאדקענַא ןַא ףיוא .אמּתפמ ךיז טיצַאּב)
 ."טעקנעּפ לַאג יד, -- .ןצַאלּפ

 .םופרעּפ = ,ענופרעפ (9
 .(בלױדנע ףיױא גנונָאטַאּב טיממ לוקיטרַאּפ 0
 ַאַא =- ,(גטנָאטַאב) עקרעָאלַאמ ,עקרָאלַאפ (1

 רעדָא) ץלַאמש ,רעײא ,לעמ לסיּב ַא םיוא טשימ'מ :ןכוק ןימ
 :הלח ייּכ ןוווא ןיא ּפֶא טקַאּכ'מ ןוא עלעפעט ַא ַא ןיא (לייא
 רעד רעטנוא סטכַאנוצ גָאטיירפ טנטסיימ סָאד טפע'מ ;ןקַאּב
 .ךיוי רעד רעטנוא ךיוא יצ לגוק םוקמּכ -- ירפרעדניא תּבש ; ךיוי

 ?לערַאפ טימ ןָאטעגנָא ה'ד -- !הצירּפ ענעגושמ (זפ
 .קַאמשעג ןָא ,ערָאמ רעטרעט !

 *עמַא יד ןפורעג ןעמ טָאה יװַא :ךלימלגיופ 3
 .עיצַאּפוקָאה ימיּב .ךלימעקשוּפ עטריסעדנָאק רענַאקיר

 ןיפ םַאלפ םייּכ ןקַאּבעג ,לצעלפ :לצעלפ-םַאלפ 4
 : : .ןוויוא

 רעטכוּפ ,הוואנ-לעּב רעשירַאנ = ,ךרַאּפ-רעקוצ 5
 .הוואג-לעּב

 רעגיר ערעלוּפָאּפ ןעמ טפור ױזַא :ענעפ-םלצ 6
 רימ טיג .למלצ ַא ןופ םרָאפ ןיא טינשסיוא ןַא טימ םענעּפ
 ."ענעּפ"םלצ ַא

 .הרוצ עקידהנושמ = ,טוקַאלַאק 7
 .דליװ ,קידהנשמ = עקסטוקַאלַאק 68

 .ןענעייל םֹוצ טשינ :"ןבירש
 :ןוה עקסטוקַאלַאק (9

 *! ןסייה רע לָאז ןמלק ןוא רע לָאז '9, --
 == "ןעקנעפ,

 ײעג יק קד

 עשידניא טרָאס ןימ ַא
 : .ןוה

 "לרייו ןרעטנוא יק ַא שוק, -- .ָארק = ,עינַאק 60 }
 ;(טרַאטנדער)

 טמַאטש ןענַאװ ןופ - עּפָאי אדוי

 .ףימ ייּב טסעװ וד ,

 00 ?ָאטעג טרָאװ סאד

 א .םינָאנַא ַא רַאפ ןעמָאנ ַא
 ."ערפיטופ , :ךיוא) "עטרוק, -- "?טגָאזעג ריד טָאה רעװ,

 טא רעטשרע ףיוא ןָאטײּפױה ןטיש + עלעקיק 2
 .עשוייד ןופ ץכעצַארקעגּפױנוצ ןופ ליירּב .ןיילק

 ןעפ עלָאמש עגנַאל ַא = ,קגעא עטס ייד 3
 גנַאל ןיוש טרעווס .םערוט ןשיטָאג ַא ןופ טלַאטשעג יא
 .טעּברַאעג טינ

 םיא טעומ, -- .םפמֹוצ = (ז גנַאל) רעגנילק 4
 ,'סַאג רעד ףיוא 'ק ןטימ, ,"ק םעד סױרַא

 .גוא, (1 = "לטיינק ַא טגילעגרעטנוא, -- .לט ײנק 8
 ."טר-מעג ,טצעהעגרעטנוא , |שירָאּפַאטעמ} 49 ,"ןדנוצעגרעט

 --."רעזייה יד ןיא ּפָאט ןטימ, -- '? טסעק, -- .טם'ע ק 6
 רעװש ןטכעלש ַא ןופ גָאװצ ןגעוע "שדקה ןיא,-- "? הריד,
 .(םעדייא םוצ

 .ןָאה ןופ םַאק = ,םַארק 7
 -ַאק ,ןרערור ,ןפיטש "ק םעד ןריפ, -- .ץנַארק 8

 -- "לצנערק עצנַאגס ןריּפנָא, ,"לצנערק'ס ןריפ, .ןעװעדנַאמ
 .רעצעהרעטנוא ,העד-לעּב ןקידתועשר ַא ףיוא

 ןטימ ןיא ךיא רָאפ ...ןיד ןיא חור א; -- .חֹור 9
 -רעטָאפ ןייד ןיא חור ַא, :הללק יד ףיוא עידָארַאּפ = "! ןיירַא
 ."ןירַא רעטומ :ןוא

 עק = טשינ = "ןירַא חלשּב ןיא ןּבייר,-- .ןּבײר 0
 וד, :טָאדקענַא ןַא ףיוא ךיז טיצַאּב .ןקילג םוש ןייֵק ףיוא
 ןופ 0 יד ןעװעג זיא "! ןײרַא חלשּב ןיא ּכיײר ןוא אּב ןַײל
 הרדס רעסָאװ ,טסואװעג טשינ טָאה להק ןעװ ,רַאדנער ַא
 ."חלשּב , יצ "אב, :טייג'ס

 -רַא ,(בליזדנע ףוא ןָאטטּפױה טיש ?טנעמרַאש 1
 ,'ש םע טכַאמ רע, -- .טנַאה רעד ןופ ,לענש = ,ּברעװ
 .ונוא ייּב רעלוּפָאּפ רעייז -- ."יש םע טײג םע ייּב, ; "ייווצ-סנייא

 ה"ר) "לטעטש ןגײא ןַא טָאה רע - לטעטש 69
 : .(ךָארכ-לקניװ ,עליק ַא

 ַא - עטרוק 41

 לָאטענ טרַאוו סָאד טמַאטש ןענַאװ ןופ
 אדוי ןופ

 ןיודנַאל ,א ר"ד

 ןגסס6- 60 דפ 0060 5

 טרָאװ סָאד זיא טפַאשנסיװכַארּפש ןופ עטכישעג רעד ןיא
 .ןעגנוניישרעד עטסטנַאטערעטניא רָאנ יד ןופ ענייא ָאטע ג
 זיא .סע ןוא ןכַארּפש-רוטלוק עלַא ןיא טרָאװ .ַא זיא ָא טע ג
 רעּכיא טרעטַאמעג ךיז טָאה ןעמ גנַאל יװ ,שודיח ַא טושּפ

 ןיא גניט ןטצעל ןופ ץכעראשסיוא סָאדג :ָאכעלעשז ןיא 1

 ינעסײװ ,מ ,י ןופ גנולייטטימ) *עלעטִיירב ןילק א -- עקשזִייד רעד

 |-פ .נ)--.גרעּב

 ,טנעמערַאש יװ ךיז טרעה לָאמא }2

 (קרָאיוינ) ,עּפָאי

 ןימ ַא ויאס ןַא ,טסָארּפ ױזַא זיא ךַאז יד .גנומַאטשּפָא ןייז
 ."ןּנמולָאק ןופ יא,

 -- ןגָאלשעגרָאפ טינ טָאה ןעמ תורעשה ַא רַאּפ סָאװ
 .רערעדנַא רעד ןופ רעדליװ ענייא

 סע וַא ,טגָאז ַאנַאילַאטיא ַאידעּפָאלקיצנע יד
 -שפא רעדָא (גנומַאצּפָא ענעסָאלשרַאפ) םוגסו?ז ןופ טמוק
 -רַאֿפ ,"טלוע. טניימ סָאװ = ,םגוגס26ז61 רעיא םווטס22/6 ןופ

 .גנורעװרַאפ ךיוא ןוא ןששנעמ ןופ גנולמַאז
 ועגוו6:) ךיּברעטרעװ עשטייד-שינעילַאטיא עטסערג םָאד

 -  שג 'ּפעה ןופ שמוק סע זָא ,ּםִא טנקסּפ (אוטוֹו
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 * שטײד) 100:665206605 רעּביא ןרוח סָאד ןוא ,גנודייש

 .(ךוּברעשרעװ שטײד) 10688ה0 ןוא (שילגנע
 ךיוא טיג (653 ,ומ ַאידיּפָאלקיפנע שיאושזד יד

 =ירעסיג-וײא יד -- 8500 ןופ טמוק םע זַא ,הרעשה יד
 לַאטרַאװק רעשידי רעטשתע רעד ואװ ,עיצענעװ ןיא קירּכַאפ
 (ישזד = =2!ןייק ןעק שינעילַאטיא ןיא סָאװ יַא .ןזעװעג זיא
 טינ טּכַאמ םָאד ,(ג =) ףװ ַא ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ טינ גנַאלק
 .םיוא

 ןשילגנע ן'פ טמוק סע וַא ,ןגָאלשעגרָאפ וליּפַא טָאה ןעמ
 ָאטע ג ןשימױר םעד ןיא עלײװ ,רעױט ַא-- 946 טרָאװ
 עמיורג יד ןופ םענײא ןיא !ןרעיױט עכעלטע ןעוװעג ןענייז
 ןופ טמוק ָאטע ג זַא ,רימ ןעניפעג רעכיּברעטרעװ עשילגנע
 ןופ גנורענעלקזַאּפ ,לטע:ש סָאד , (טסחפווסוס ןשינעילַאטיא
 סָאװרַאפ ןנעדפ טנעקעג טלָאװ ןעמ . טָאטש ַא ,גרוּב ַא ,טסזפס
 ןדייפ -- ,ּפָאק רעד ןלַאפעגּפָא טרָאװ םעד טָא ןיא דָארג זיא
 סע עלײװ ,"רג רעטלמעג, ַא ויא טרָאװ .עשינעילַאטיא סָאד
 .ןדי טימ ןָאט וצ טָאה

 ויא ןצעּברַא עשיגָאלָאליפ עלעיצעּפס וצ ןעמוק ריס ןעוו
 םעשינַאמָאר  אטעשז-ןטסאס  .רעסעּב טינ טעכיוא סע
 (4511 פו ,גרענלעדײה ךוּברעטרעװ סעשיגָאלָאמיטע
 רעשינַאמָאר ןיא לודג ַא ןופ ןרָאי עגנַאל ןופ טעּברַא ןַא זיא
 טדָאװ ןיא :הרעשה עײנלגָאּפש ַא רימ ןּבָאה ָאד .עיגָאלָאליּפ
 טסייה םָאד !רענײ גיצ יד ...טימ םינתוחמ רימ ןרעװ ָאטע ג
 , ןטּפינע ,םירצמ ךרוד עּפָארײא ןופ ןעמוקעג ןענייז רענײגיצ יד
 ןיא םוומחס ,ש ל:נע ןיא םוק6פ ײז ןכײה רַאפרעד ןוא
 =ונ ַא טייטש עקּביל-רעײמ ייּב) 8060 ןוא ,ונ .שינעילַאטיא
 ,(15 טייז ףוא ,936 א "ָאטעג, זיא ,טרָאװ רעדעי רַאפ רעמ
 !ןטּפיגע ,ג68עקוט5 'טַאל ןופ טמוק 461 שילַאסנַאװָארּפ

 (449,ץע ַאידעּפָאלקיצנע ַאיַאקסיערװעי יד
 .טנַאה ןטימ קעװַא עלַא יז טכַאמ רָאנ ,תורעשה ךָאנ טנָאמרעד

 טנַאה ןיא ןעמענ טפרַאדעג ןעמ טָאה לַאפ ַאזַא ןיא
 סָאד ואװ ןוא ןעװ ןָאפ קוק ַא ,ָאטע ג ןופ עטכישעג יד
 סָאװ ןעז ןוא עטכישעג רעד ןיא ןירַא טשרעוצ טמוק טדָאװ
 "רַאפ רעד ןיא קוק רעטשרע רעד ןוא .ןקעלּפטנַא טעװ סָאד
 .ךעלרעּפמישַאּב ןזיװַאּב םע טָאה טײהנעגנַאג

8 

 ןיא ירפ רָאג טלקיװטנַא ךיז ןּבָאה ןלַאטרַאװק עשידיי יד
 -יכרַא ןופ ."ָאטעג, ןסייהעג טינ ןַאד ןּבָאה יז רָאנ ,עילַאטיא
 ןּבָאה } : קָא ּבָאה ןדיי יד ואװ טָאטש ןלייט יד זַא ,רימ ןסיײװ ןטנעמוקָאד
 ,146204  ןסײהעג ןּבָאה ָאנרעלַאס ןוא עיצענעװ ןיא טניואװעג
 צא ן יא ןעװעג זיא עוּפַאק ןיא זַא ןוא 1090 ןיא ןט3262ו!טח
 .פ84װ אוסס'ס 26 1002 סגזװ ןסייהעג טָאה םָאװ ץַאלּפ ַַא 8

 עשינעילַאטיא יד ןופ ?ַאטרַאװק רעשידיי רעטשקיטכיװ רעד :
 :טּפױה רעד ןיא ןעװעג רעכיז זיא רעטלעלטימ ןיא טעטש
 רעד ,שוסעפ ,וסגוסע5 רע טָאה ןכײהעג ןוא ,םיור טָאטש
 ןעוועג טרָאד ןענייז טרעדנוהרָאי 16-15 ןיא .ףרָאד רעשידיי
 :ןעמָאנ ןטימ טציא רימ ןענעק יז ןופ 10 ןוא ,ןלש ג1

 העּברא 'נּכ .8 .לכיהה 'נּכ .9 .ינֹורַא תארי תכּכ 4

 208 לָאטעג טרָאװ סָאד טטַאטש ןעגַאװ ןופ - עּפַאי אדוי

 .ינַאיליטסַאק 'נּכ .6 .ינַאלַאטַאק 'נּכ .8 .רעשה 'נּכ .4 .םישאר
 ינּכ .10 .םיתפרצ 'נּכ .9 .ינַאיליציצ 'נּכ .8 .םינָאנַארַא 'נּכ .ז
 ןיא טָאה ןעמ .1619 ,צוזו לקיצנע 'רװע םיזנּשַא
 -ַאמיא םעד ,(7 ,6 ,5 ןיא) ןשינַאּפש םעד ךָאנ טנװַאדעג יז
 רימ ךיז טײטשרַאּפ .גהנמ ןשטייד ןוא ןשיזיוצנַארפ ,ןשינעיל
 ןנּכשַא ןושל ןפורעג ןעמ טָאה שידיײ רעזנוא זַא ןסייװ
 .(שטייד ה"ד ,שטייש

 ,12 ילי ,סּפױּפ ןרָאװעג זיא רע יװ םעדכָאנ געט רָאּפ ַא
 .עלוּכ עכעלקערש יד ןּבעגענסױרַא 1ש םוליוּפ טָאה ,8
 ןכָאה ,1585 ,ילוי 93 טעד ,תּבש .? סטחװ חֹוזֹוּצ םקפטזסטזו
 עלעג סענעריי ןוא טוה עלעג ַא לָאמ ןטשרע םוצ ןָאשעגנָא ןדיי יד
 ויא םָאד) ילי 96 םעד ןיוש .(123 ,טרָאד) .סעלײשטַאפ
 ןייא ןיא טרַאּפשרַאפ ןדיי עלַא ןעמ טָאה (בָאּב-העשּת ןעוועג
 םעד ןיא לַאטרַאװק-ןדוי ַא טַאהעג טציא טָאה םיור .סַאג
 -רַאּפ רָאי רעדעי טנעלפ סָאװ ,טָאטש ןופ לייט ןטסזונוזעגמוא
 --תוברוח עלופ ַא טַאהעג טָאה ןוא רעּביט ןופ ןרעװ טציילפ
 -מוַא לַאטרַאװק םעד ןעמ טָאה םישדח ייזצ ןיא .רעזייה טינ
 רעּכָאשקָא 3 םעד ןוא ,ןרעיױט 9 טימ טנַאװ ַא טימ טמַאצעג
 100 ןלָאצַאּב ,"שור יד ןשוק, ןסײהעג ןדי יד ןעמ טָאה
 ןענייז רעטעּפש .(154 'ז ,טרָאד .רעױט ןרַאפ סָאדוקפ
 ןיא ןרָאּפשרַאפ טגעלפ ןעמ סָאװ ןרעױט 5 ןעװעג טרָאד
 ןיא ןיירַא ןוא סײהַא ןענעק טינ ןלָאז ןדי יד יידּכ ,טנװָא
 .טכַאנרעדייּב טָאטש

 ָא טע ג םעד טמַאצעגמורַא טָאה ןעמ ןעוו זַא ,זיא הרצ יד
 ןפײהעג לעיצימָא שינעילַאטיא ףױא רע טָאה ,םיױר ןיא
 -ַאצרַאפ ,הציחמ :שטײט זיא'ס = ,86ז129110 0681  (ז1)ס011
 : .ןדי רַאַּפ טרָא רעדָא ץַאלּפ רעטמַאצרַאפ ,גנומ

 ןיא ךיז רימ ןענעגעגַאּב 560129װ0 ?סרָאװ םעד טימ

 .ץַאלּפ ןטמַאצרַאפ םעד ,ף6ז80 רעלָאּפָאנישנַאטפנָאק םעד
 ףױא 560280 .םערַאה ןַײז ,רעּבײװ סנַאטלופ םעד רַאפ
 ?מורַא זיא סָאװ ,קריצַאּב ַא ,ץַאלּפ קיטש ַא טסײה שינעילַאטיא
 רעדָא םענעטכָאלפעג ,ןטעכַאטש ,ןקרַאּפ ַא טימ טלגנירעג
 ,הסיפּת ַא ,(המודּכו סעטסוק ,רעמיײּב ןופ) טױלּפ ןקידעּבעל
 .װ"ַאא טנַאװדײשּפָא ןַא  ,גנומעצמורַא

 1569 ,97 'ּבעפ וַא ,טקַאּפ רעטקיטעטשַאּב ַא זיא םע
 טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ דלַאּב רָאי 6 עגרַאק רעּביא לסיּב ַאנ
 -יגער-טָאטש יד טָאה (לַאטרַאװק ןשידיי םעד טלגנירעגנורַא
 -עילַאטיא ןשימיײה םעד ןטיּברַאפ לעיציפ ָא םיור ןופ גנור
 רימ .2060605 ןרעדנַא ןַא ףיא 6980 ןעמָאנ ןשינ

 "אקַאװ לסיּב א ,ןגעװ טײקכעלדנעטשראפ ןופ ,גנוּבײרש יד 1

 לקיטיא םעד ןופ רּבחמ רעד זא ,ןקרעמאּב רימ ןליוװ ָאד -- ,טריויל

 .טײהנײא ןופ .וו"זאא ּפָאק יד ,ךוּברעטרעװ ףעד ,טרָאװ רעד :טבײרש
 ךיוא זנוא זיא'ס ,ןטײּב וצ סָאד טּבױלרע ךיז רימ ןּבָאה ןנעװ טײקכעל

 לקיטרא םעד ןקורד וצ ,תוּביס עשינכעט בילוצ ,ךעלנעממוא ןעװעג רעדייל

 "דער - .עיצּפירקסנַארט רעשינַײטַאל רעקיטרַאנגײא סרּבחמ םעד ןיא

 עס26151610-1216216/) 60690ח. 0. ,ט060 גמ {סזמ, 2

 ,טסזוומ 1805, 11; 2

 יַאד ַא עלוּב רעזנוא טָאה 1724 'נאי 18 ןופ עלופ רעד ןיא

 ,(154 'ז ,טרָאד) 1550 ילוי 14 ןופ םוט
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 1266ת טשטזססת/ :161 ,11 רעלגיר-ןייטשלעגָאפ ייּב ןענעייל
 !קמסח גונסונ 85567210 665 6 מ סס{ט 5--50 861591 םוסז (3ש1-

 ןגז תסוגהח. ע||} 107) ?2טתמ 615/60 2026 025 266

 16 ם 6 11 ס--64

 טרָאװ ַא ןופ עמרָאפ עטרענײטַאלרַאפ יד זיא (0066/ט5

 .עװסווס טרָאװ עשינעילַאטיא עקיטציא סָאד טמוק םיא ןופ סָאװ

 רעשינעילַאטיא רעקיטנייה רעד ןיא זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ
 ,אטאטחס :קו ןופ רעפטנע (1  רעלעּפָאט ַא טמוק ךַארּפש
 ,5סו!קוטּפ ,868צקףג9 ,אוסק?טמטפ ׁש גײטַאל ,50ז.400 ,0

 שינײטַאל .,50:1440010 ,44/0ז6 1410 2110 :0/ ןופ רעדָא (פ
 יד ןענעק םעד ןופ .5260120ט!טחג ,2040/ ,140{גװ+ ,3

 שינעילַאטיא ןיא זיא 2009 'טַאל ןופ יװ זַא ,ןעזנייא םרענעייל
 ףחסס{5 ןפוא םענעגייא םעד ףיוא דָארג טָאה 4600 ןרָאװעג
 .שינעילַאטיא ףיוא . 406410 ןרעװ טזומעג

 ןמימ םיִנּפל;םינּפ רָאלק דנוצַא ןענייז רימ ,םע טסיײה
 . סעיװַא ןיא םָאװ ,ןגערפ ןעמ טעװ ,רעּבָא .טרָאװ ןקיטכיר

 ןוא 9060/05 זיא סע זַא רעגנירג זנוא זיא םָאװ ?עװססושפ
 ,טכערעג טניז ריא ?ן"זַאא 2ג6םץעקוטּפ ,21סװס0 ,261 טינ

 ,טונימ רָאּפ ַא ןיא ןכַאמ רָאלק טעכיוא סָאד לעװ ךיא רעּבָא
 .דלודעג ןּכָאה טעװ ריא בוא

 ןיא םױר ןיא ןלוש 11 יד ןיא זַא ,ןעזעג ןּבָאה רימ
 ׁשטָאכ וַא ,רימ ןסייװ טעכױא .עשיזנעשַא ןַא ןעווע ג עניײא
 ןּנָאה ,ןלוש עשיזנּכשַא טינ ןעוװועג ןענייז 10 ערעדנַא יד
 .םיגהנמ עשיזנּכשַא טײרּפשרַאפ טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טרָאּפ ךיז
 טינ םולפניא ןַא טַאהעג ןכָאה םיור ןיא םיזנּכשַא יד יצ
 ןרי עשיזנּכשַא טינ ערעדנַא יד יצ ,ךָאנ לָאצ רעיײז ךרעל
 ,ףװססט5 ןעמָאנ ןשינּכשַא םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ןּבָאה
 טרָאװ רעשינעילַאטיא רעד ןעװעג ןלעפעג טינ זיא ײז עלײװ
 ײז ןּבָאה טרָאװ םעד רָאנ ,ןגָאז טינ ךיא ןעק ,5סז8װ0
 טרָאװ סָאד ,טדערעג טושּפ .ןדיי עשיזנּשַא יד ייּב ןעמונעג
 .שיד יײ:טלַא סע טסיײה ,ׂשױנּכשַא ןיא

 טק ורדע גּפָא ןיוש ןדיי ןנָאה 1909 ןופ ייצ רעד יב

 ןושלּב טסײה םָאד ,רעכיּב עשיד"ײ עטשרע יד טַאהעג

 =ערק ,1515 ץנַאטסנָאק ,1944 גרוּבפגױא ,שמוח .1 :זנּכשַא

 ;1509 ץוטנַאמ ,1549 עיצענעוו ,םיליהּת .פ 0 ענָאמ

 ,תודימ רפס .4 ;1994 עקָארק ,לישנא יּבר לש רפס 3

 ,ךוּבללאומש .5 1542 ,האריה רפס ןוא 1549 ינסיא

 עשידײ ןגעװ .1946 ךיריצ ,ןופיסוי .6 ;1544 גרוטסגיוא

 טצונעג ןעמ טָאה יז ,ןדייר וצ טינ ןיוש זיא די:בתּכ ןיא רעכיּב

 =קרעטש ןופ ןעז ןעק ןעמ יװ ,םעד רַאפ רָאי שרעדנוה רָאּפ ַא

 .ןסוס ןטסוצסװ=.,6טופ0ח060 ם106|ט06ז596ו2טמ96ח סנַאטציײל

 -שטייט ןוא שטייד ה"ד) זנּכשַא ןושל ןיא םהטסועפ ןוא

 210 :טטעג טרָאװ סָאד טמַאטש

 רעטמַאצרַאֿפ ַא ,20860168 0ז/ ,262860465 סנייפ (שידיי

 ,ןעמַאציַאפ ,חססאפמ רעדָא וספסמ שדוש םעד ןופ ,ץַאלּפ
 ,85- :םעמרָאפ . ןענַארַאפ ןענייז שטיטכיוהלטימ ןיא .ןעמַאצּפָא
 ,786 ,1 רעפקעלנ 28606906 ,46060606 ,260696 ,6

 םעד ןבָאה יז ןוא - (' ,עס0ס8ס ,עסס6)6(8- ' ,2606046  ּב"ווד

 ןּנָאה ךיז ןשיװצ קידנדײר .960029110 יװ שטייט ןקיּבלעז

 56/- םעד ,הסיפּת רעיײז ןפורעג קיטנעק ןדיי=ס 0 יד

 ןוא ,8611604165 (סזו))=/ ,6 ןעמָאנ ןטימ 2910

 -יגער-טָאטש יר זַא ךעלנעטלַא ױזַא ןרָאװעג זיא ןעמָאנ רעד
 -ָאנ (ןשינּכשַא) ןשירי םער ןעמונעגנָא לעיציפָא טָאה גנור
 ןשינעילַאטיא-טכע ןקיררעירפ םעד ןפרָאזהַאפ טָאה ןוא ןעמ
 .50 טרָאװ

 ,6 ןופ 6 רעד טלעפ 2601 ןיא סָאװ יא

 ןיד רענימ;גלַא ןַא םָאד זיא = ,,60608169  סז1 ,,ס06
 ,86- :רעטרעװ עשטייטכיוהלטימ יד :עקיטענָאפ רעשידי ןופ
 ןעסה5 ,96000 ,0660ט068 ,2614046 ,861610 ,0סזט1ס/ 26161-

 יח פג 'ה פג :שידיי ןענייז ,סטסת ,2672316/ ,26066+ ,,68

 .ןּבילּב ,רעק ,רעטַאװק ,ןכיירג ,גנירג ,טײרג ,קילג ,ןּבילג
6 

 ןיא 2600 לקיטרַא םעד ןּבירשעג טָאה סָאװ רעד
 בָא טכער טימ טָאה ַאידיּפָאלקיסנע שיאושוד רעד
 םעד זַא ןוא טג שיאערּבעה ןופ טמוק סע ןַא ,טנקילעג
 סע זיא ךָאנרעד ןוא ןדיי יד טצונעג רעירפַא ןּבָאה ָאטעג טרָאװ
 רָאנ ,טג ןגעװ רע זיא טכערעג .רַאּבגנַאג ןײמענלַא  ןרָאװעג
 טגנערּב םָאװ טיק:ןעקנַארעג ןייז ןיא טכערעגמוא ולוּכ זיא רע
 ,לכש ןפיוא טינ ךיז םע טגייל ךָאד ןוא, :סולש םוצ םיא
 -יה רעטסַאהעג רעניילק ַא ןופ טמַאטש סָאװ טרָאװ ַא זַא
 וליפַא ןוא ןעמונעגנָא ןײמעגלַא ןרעװ לָאז ןשטנעמ עלעפ
 ."רוטַארעטיל ןיא .ןַײרַא

 ,סיעכהל-וצ ףיוא יװ ,ךיז טָאה ,ןעז טציא ןענעק רימ יװ
 ןיא טכערעגמוא זיא רע זַא ןוא .ןפָארטעג ָאי םָאד דָארג
 רָאנ טעװ םָאװ רערעדעי ןײששרַאפ רָאלק טעװ תויאר ענײז
 רענײלק ַא ןופ, צט66װ טרָאװ סָאד זַא ,ןָאמ טכַארט ַא
 רעטעּפש רָאי 860 טימ טָאה "ןשטנעמ עלעפייה רעטסַאהעג
 רעּביא ייּב ךַארּפש רַאפ ןסשופװ טרָאװ םעד טּפוטשעגסױרַא
 ןיא ןײרַא וליפַא, זיא ןוא שילננע ןדייר םָאװ ןשטנעמ ןָאילימ 0
 ."רוטַארעטיל

 :(גושטסועפ ,םמופס!וחנ ןכײלגראפ ךָאנ ןעק ןעמ 1

 ןוטקםסטוטסװ ףטס 2004 ססהוומסוטחז ם6 וו 5

 רעפאװ ןטלאהוצּפָא (הציחמ רעדָא) טַאצ ַא8 :שטײט זיא'ס .4

 12ט04ח46, 6010392ו1תנ 216012=) ."רעולעפ יד ןצײלפראפ טינ לָאז

 (64 !תוותוגס 120/ם1805 ,ן/ ,2ו13 185

 לאַנדױ-כוך  )14(



 פן יירעלַאטס ןופ עינָאלָאנימועט - ןפ 2 21

 יירעלַאטס ןופ עינַאלַאנימרעט
 3 יי ןופ

 ,קסלעיּב ןיא עלַא טעמּכ ןּבילקעגפיוא ןעניז ןקירדסיוא יד
 ןעמַאטש ײז ןעװ ,ןלַאפ עטלייצעג יד ןיא . ; טננעג רענדָארג
 +עגנָא לעיצעפס לָאמ רערעי סָאד ןיא ,טרָא רעדנַא ןַא ןופ
 -ןזיוװ

 םיהיש כמ |

 ןזײא ןדנוד-ּכלַאה ַא טימ לּבוה -- רעד ,רעקלָא
 .לצעלק ןדנור-בלַאה ַא טימ ןוא

 .זינרַאג ַא ןכַאמ וצ לּבוה -- רעד ,לּבוהינרַאנ .פ
 ןײא רעד ואװ לֹּכֹוה ַא - רעד ,לּכוה-סמיזנ 3

 .ןטיײז עדייּב ןופ ןפָא לצעלק ןיא טציז
 .1359 ןופ לקניװ ַא - רעד ,לעקני =גנורעג 4
 .(6 'מונ) לטסעק-גנורעג עז -- יד ,עדַאיל-גנורעג 5
 ןגעזוצמיוא ףיוא לטסעק ַא -- יד ,לטסעק-גנורעג 6

 .טערּב ַא ןיא 489 ןופ לקניװ ַא
 .לטנעה ַא טימ געז עצרוק ַא - יד ,געז:טַארג 7
 טייג ןזײא רעד ואװ לּכוה -- רעד ,לּבוה-טנורג 8

 .(117 'מונ עט סענָאּפש רַאפ עניר ַא ןכַאמ וצ רעפיט .ּפָארַא
 *על ןרעיוּב םוצ רעיוּב. רעפיורג -- רעד ,רעצַײרג 9

 .ךעלעגילפ  יײװצ טימ ןטנוא ,רעכ
 .49 'מונ לּבה-ץוּפ עז - רעד ,טלּבוד .0
 .19 'מונ טַײּברָאל עז - יד ,עטולד .1
 ײד ,לגעזטנַאה .ןפ
 .רעד ,לקניװ 3
 ןדינש םוצ געז עסיוהג ַא -- יד ,גע-שטַארט 4

 .רעצעלק
 עוײמַאטש עקיד ַא -- 440 'מונ עמ יד ,ט ַײּברָאיל 8

 ?כָאיל :סָאד ןפור ןטסירק .רעכעל ןעמַאטש וצ 38 'מונ עז
 -ַאריַאּפ

 ענײלק טימ לגעוטנַאה ַא - יד ,עקּבוָאלַאט 8
 .ךעלדנייצ

 רעלָאמש ַא טציז לצעלק ןיא -- רעד ,לּבוהטונ 7
 יד ךיז טפור "טונ, .עניר עקיטנַאקריפ ַא טכַאמ סָאװ ,ןזייא
 .ץלָאה ןיא .גנופיטרַאפ

 יד ,געו ענשטערעּפָאּפ 8
 .ןטײז עדייב ןופ ךעלטנעה ײװצ

 ןיא טימ לּבה -- 40 'שונ עט רעד ,לּכוהצוּפ 9
 עקיטרַאפ יד ןצוּפסיוא םוצ טניד .םיא רעּביא עטַאלּפ ַא ןוא ןזייא
 .רעטעדּב

 םוצ ךעלנע לּבה ַא - רעד ,רעדײנשרָאּפ 0
 .(4 'מונ עט לּבהשלעפ

 ַא טימ געז עצרוק עטיײרב ַא - יד ,געזגופ 5
 .טייז ןײא ןופ לטנעה ענרעצליה

 ,34 'מונ עז -- רעד ,קענַאנופ 2

 טימ  געז עסייהג --

 (ענליווװ ץ

 טנַאק םעד ןכַאמ וצ לּבוה -- רעד ,לּבו הרעדע פ 3
 .טונ ןיא .ןגעװצניירַא  ,טערּב ןיא

 .ןסַארעט טימ זיא לצעלק םָאד -- רעד ,לּבוהשלעפ 4
 ַא ץלָאה ויא טכַאמ ,טײז ןייא ףױא רָאנ טציז ןזײא רעד
 .לּפערט ַא- ,עסַארעט

 טימ זיא לּבוה ןופ ןזײא רעד-.רעד ,לּבוהנָאצ 8
 .ןרינַאפ ןרַאפ טערּב יד ןכיילנסיוא םוצ טניד ,ןייצ

 םוצ עטַאלפנײא עקיטנַאקריפ -- יד ,ענילקיצ 6
 .טערּב יד ןּנָאשסױא

 : עה ,לקדיצ 21
 .(9 'םונ עק רעציירג רעניילק -- רעד ,רעיוּבנטנע צ .8
 .ןרעיוב םוצ לטנעה קידכעלײק -- יד ,עּברָאק 9
 'םונ עמ לּבוהשלעפ רענײלק -- רעד ,לּבוהטיק 0

 םע ואװ ,רעטסנעפ םייּב לּפערט סָאד ןכַאמ וצ טניד ,4
 .םיק ןיא ּבױש יד טציז

 עגנַאל ַא רעײז -- יד ,געוּבולק .41
 .ןטכייל ענשטערעּפָאּפ עגנַאל - יוװצ טימ געז

 ,ןײצ עסיהג טימ געז עדנור - יד ,געזצײרק 5
 .רָאטָאמ ַא טימ רעדָא טנעה יד טימ טגעװַאּב טרעװ

 ַא טימ ,1359 ןופ לקניװ -- יד ,עדַאילּפערק 3
 | .ץרָאטש רעד טלּבוהרַאפ טרעװ ףיורש

 . -םיוא םיּב טצונ ,לּבוה רעגנַאל -- ? ,קנַאּבָאר 4
 | .(עשרַאװ ,טַאטשרַאװ:טרָאפ טערּב ַא ןכיילג

 .34 'מונ עז ,(ענלױש -- רעד ,קענַאּכור 3

 ןקירכעלײק-בלַאה ַא טימ לּבוה -- רעד ,לּבוהסײר .6
 .ןעלּנוה ןפיט םייּב טניד ,ןזײא םייּב ףדַאש

 ןלָאמש רעײז ַא טימ געז:טנַאה -- יד ,געזפײװש 7
 .(69 'מונ עט ןםייוש םייּב טניד .,וזייא

 ערענעלק ַא ןעמַאטשוצסיוא ןזיײא -- יד ,ע זײמ ַא טש 8
 .ךָאל

 : .34 'מונ - יד ,עדַאילצרָאטש .9
 ,661 'מֹונ) געזנופ ַא וצ ךעלנע - יד ,געזכיטש 0

 .ןוייא .ןלָאמש .ַא טימ .רָאנ
 ?ערּב ןכײרטשיצנָא רישכמ -- רעד ,סָאמכײרטש 4
 .סָאמ רעממיטשַאּב ַא טיול
 ןוא ןזייא ןכיילג ַא טימ לּבוה -- רעד ,לּבוהפיש .4פ

 | .לצעלק ןדנור ַא
 .טַאמרָאפ רעניילק ,לּבוה רעטושּפ -- רעד ,טכילש 3
 טימ ,טײז רעכעלגעװַאּב ַא טימ לקניװ -- יד ,עגימש 4

 .ףיורש א
 ןכיירטש םוצ ןזײא רעניד -- רעד ,רעיוּבציּפש 2

 .טערּב
 ,41 'מונ עז - יד ,עגנעצּבורש 6

 עטיירּב ןוא

 רעט

 יש:
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 ןייא ואװ ,קעריפ רענרעצליה ַא -- רעד ,ףיורש 1
 -יןיורְׁש .ַא זיא טז

 .ןפיורש ןעיצוצסױרַא ןזייא -- רעד ,רעיצנפיורש .8
 .47 'מונ עז - יד ,גנַאװ צםיורש

 תוכאלמ זו
 טימ עניר עדנור ַא ןכַאמ -- טרעקלָאעג ,ןּרע קלָא 8

 .41 'מונ עמ לּבוה-רעק 2 ַא
 טרָא ןַא ןגעומיוא -- ןסָאלשעגּפָא ,| םילשּפָא 51

 .(96 'מונ עז ןּפַאצ ַא רַאפ
 .רעיוּב ַא טימ ךָאל ַא ןכַאמ -- טרעיוּבעג ,ןרעיוּב 9
 ץייּב טימ וּברַאפּפָא -- טצייּבעג ,(ןעװעצייכ) ןצ ײּב 3

 .(159 'מונ עמ
 .ןעװעלּבעה עז -- (ענליװ ןיא) טלּבוהעג ,ןעלּבוה 4
 סָאר טַאלג ןכַאמ -- טעװעלּבעהעג ,ןע װעלּבע ה 58

 .לּבוה ַא טימ ץלָאה
 לּבעמ יד ןרימשּפָא -- טסקעוועג ,(ןעוועפ ןסקעװ 6

 .סקַאװ . טימ
 .0) ןגעזעג ,ןגעז פז
 -- טריקַאילעג ,ןריקַאיל 8

 .קַאיל טימ
 עקיטנַאקריפ ַא ןכַאמ -- טעװעשונעג ,ןעװע טונ .9

 .47 'מונ עט לּכוהשונ ַא טימ עניר
 לּבעמ יד ןרימשסיוא -- טרוטילָאּפעג ,ןרוטילָאּפ .0

 .ןצוּפמיוא ןוא (126 'מונ עק רוטילָאּפ טימי
 -ָאּפ טימ ןרימש -- טריטסָאקָאּפעג ,ןריטסָאקָאּפ .61 !

 { /6413.  'מט עמ טסָאק
 ַא טימ טערּב יד ןעװעלּבעה -- טצוּפעג ,ןצוּפ .

 ,419 'מונ עמ לּבוהצוּפ
 טימ לּבעמ יד ןקעדַאּב -- טרינַאפעג ,ןרינ ַא פ .3

 .(199 'מונ עט רינֲאּפ
 ןכײלגסױא -- טעװעגופעג ,ןעװעגופ 4

 .רעטייווצ .ַא טימ יז ןעיילקפיוא םייּב טערּב ַא -ןּופ
 מ שלעפ ַא ןכַאמ -- טשלעפעג ,ןעװעשלעפ .6

 .24 'מונ עמ לּכוה-שלעפ ַא
 ַא טימ ןעװעלּבעה -- טעװענָאצעג ,ן עװענָאצ 6

 .ןרינַאפ ןרַאפ 98 'מונ עט לּבוהנָאצ
 יד ןצופסױא -- טעװענילקיצעג ,ןעװענילקיצ .6ז

 .06 'מונ עמ ענילקיצ ַא טימ לבעמ
 ןכַאמ דנור -- טקידנורעג ,} קידנור 8

 .טערּב זופ
 ,ןפַײ חש 9

 .טערב .ןיא ןרעטס
 ,ןש /עמַאטש 0

 ןוא ראי

 לּכעמ יד ןרימשסיוא

 טנַאק ַא

 טנַאק םעד

 -ומ ענעדיישרַאפ ןגעזסיוא -- טפייוושעג

 ַא ןקַאהסױא -- טסשװעמַאטשעג
 438 ימט עװ עזײמַאטש ַא טימ יָא

 .(06 'מונ עמ ןּפַאצ ַא ןנעזסוא--ןסָאלשעג ,ןס :1
 עמ ןטקיד עטרעּפשעג (1 -- טרעּפשעג ,ןרעּפש .6

 'ץיי ,ענעגעזעג ןופ טכַאמעג ןענייז ןטכיש יד ןעװ --
 -ו

 עטכָאקעג -- ץלָאה 'ּפשעג (9 ץלָאה עטליישעג ןופ ,םינ
 א .ץלָאה

 ןלײטצלָאה ןוא :לּבעמ ןוו

 ןיא טכַאמעג ,עניר עדנורּבלַאה ַא -- רעד ,רע קלָא .לפ
 , .60 ,1 'מונ עט לּבוה-רעקלֶא ַא טימ טערּב

 98 'מוע עגרַאצ עז -- רעד ,סע- ,קָאב
 ץלָאה קיטש טמַאלעצ ַא -- רעד ,סָאטש ײּב .78

 רעטניה ,טנרָאפ ןופ עפַאש ןופ טנַאװ רעקיטייז רעד יב
 .רימ יד טציז םע ןכלעו

 .שיט ןופ קעד רעד -- יד ,רעטעלּב ,טַאלּב 6
 ַא יב םַאר עטשרעדָאפ 4 - יד ,סַארטַײלּב .ז7

 ;(קסלעיּב) ןדָאילפוש ןוא ןריש יד ןציז סע ואװ ,טעפוּב
 .(עשרַאװ לניּפש םייּב טייז עטשרעטניה 9

 .סופרָאפ עז -- ןגעז ענשזולד -- ענשזולד ,שזולד 8
 .90 'מונ) ןגעז

 -וצ -- (רעטשרעדָאפ ,רעטשרעטניה) רעד ,טּפיוה .פ
 .טעּב ןופ .לייש-סנסופוצ - ןוא סנּפָאק

 עטקָאטעג עטשרעּבײא -- םעקלַאװ ,רעד ,קע לַאװ .0
 .ןריצַאּב םוצ ,טעּכ ןופ ןּפָאק ןפיוא לצעלק

 ןפיוא עניא ,עפַאש ַא ַײב םענילק - יד ,עריװ 1
 טקינײארַאּפ ןרעװ ,טנַאװ רעקיטייז רעד ףיוא עטייזצ יד ,ּפָאק
 .עפַאש רעצנַאג רעד וצ ןּפָאק םעד ןקיטסעפוצוצ ערמַאילק ַא טימ

 עגרַאצ רעד ףיוא 22 ַא - יד ,טסַײל:גָארט
 .טערּב יד רעדָא ץַארטַאמ םעד ףיוא ןגײל םוצ טעּכ ןופ
 , .ךעל

 =מורַא טרעװ סָאװ ,טסַײל יד -- יד ,עירעּפמַאיל 3
 .רעטסנעפ ןופ םַאר רעד םורַא ןגָאלשעג

 .ןטסײל ,יד ,טסַײל 4

 ןופ טנַאק ןיא עניר עקישנַאקריפ -- רעד ,טונ 8
 .רעטייװצ רעד ןיא .םערּב ןיא ןצעזנירַא םייּב טניד

 .87 'מונ טנעמַאטסָאּפ עז -- רעד ,דוּפס .86
 ןופ לײט רעטשרעטנוא -- רעד ,טנעמַאטסָאּפ .אז

 .עפַאש
 ד ,עקשט ערעּפָאּפ .8

 -.םַאר ַא ןופ טסיײל ענשטערעּפ
 טנײל םע רעכלעװ ףױא ,לטערּב -- יד ,עטַאלּפ .פ

 .60 'מונ עמ טעּב םייּב קעלַאװ רעד ךיז
 םופרָאפ ;:עז?םופרָאפ -- םופרָאפ .0

 .לַאקיטרעװ געז יד קידנטלַאה
 ,םַאר יד -- .סענירטופ ,יד ,ענירטופ 1

 .ןינּב ןופ ךָאל:רעטסנעפ ןיא ןײרַא ךיז
 ַא -- סעגנָאליפ ,רעד ,גנָאיליפ .פפ

 .ּביױש ַא יװ םַאר ןיא ןיירַא ךיז טצעז סָאו
 -ַא-ט ענענעועגסיוא -- סרעגניפ ,רעד ,רע גניפ 3

 קעניצ ןיא ןײדַא ךיז טצעז סָאװ ,טערּב ןופ גערּכ םייּב עיצעּפ
 ,(99 'מונ עמ

 ,טערב

 -ַאֹּפ יד -- סעקשטערעּפָאּפ ,

 ןגעז -- ןנעז

 טצעז םָאװ

 ,לטערּכ עניה
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 ןיא / גנופ טדַאפ רעד ,שלעפ .4

 לקניװ ןיא ןײצ טימ טסַײל ַא -- יד ,טסײלנָאצ .8
 .סעצילַאּפ יד ךיז ןטלַאה םע סָאװ ןָא ,רעמלַא ןופ

 יי א יי א א א אי
 .ךָאל רעטמַאטשעגסױא רעד ןיא ןיײרַא ךיז טצעז סָאװ

 ,טעּב םייּב טסײל א -- רעד א 7
 .ןטעּב לײט ַא ייּב ךעלסיפ יד ןציז םע

 עטיירּב ַא רעדָא טערּב ַא - סעגרַאצ יד ,ע גר ַאצ .8
 לנ"דא שיט ַא ,םעּב ַא ייַּבכ םיפ ייװצ ןשיװצ טסייל

 עיצעּפַארט ענעגעזעגסיוא -- םעקניצ ,רעד ,קעניצ .9
 -ניפ רעד ןײרַא ךיז טצעזי סע ןיהואו ,טעֶרּב ןופ גערּב םייּב
 .(93 'מט עט רענ

 =ַאטסָאּפ ןפיוא ךעלקעלפ -- םרעיצ ,רעד ,רעיצ .0
 יד טקיטסעפעגוצ ןענײז סע עכלעו וצ ,עּפַאש ןופ טנעמ
 .עּפַאש ןופ וטייז

 ,טפייל 4 עי נשטעינָאק ,רעד ,קינש טעינָאק .1
 טעײלקעגנעמַאזוצ ַא סיואגנעל ףױרַא ךיז טצעז סָאװ

 .עפַאש ןופ לייט רעטשרעּביא רעד -- רעד ,ּפ א ק 5
 .09 'מונ טּפױה עז -- רעד ,ןּפָאק .5
 -נעפ ןיא טסייל יד -- סרעפמיק ,רעד ,רעפ מיק 4

 .טפוילרעּנָא םער ןיא סעקטרופ יד ןשיװצ רעטכ
 יד ןקינײארַאפ םוצ לצעלק -- יד ,ערמַאילק 5

 .רעמלַא ןיא 1 0 םעריוו
 ןופ ןליימ עקידנקורפױרַא-ךיז יד -- יד ,עּפַאילק 6

 .שיט ןופ טַאלּב
 רעד ,,ןילק 7
 =ערּב עכעלטע - םעקנָאיעלק יד ,עקנָאיע לק 8

 .טיירב רעד ןיא עטעײלקעגנעמַאװצ רעט
 שלעפ ַא טימ וינרַאג ַא -- רעד ,סָאטשלעק .9

 .גנָאיליפ רעד טציז סע ואװ ,םַאר ןופ שלעפ ןיא
 'מוע ּפָאק סָאװ עבלעז סָאד -- רעד ,ץנַארק .0

 -(עשרַאװ) 2
 ײר .םאר

 רעד ןופ טנַאװ עטשרעטניה = יד ,ט גַאװקור .5
 -ןליימ עי ךיז טמענעצ סָאװ ,עפאש

 :יטנַאטסּבמ (1 .ץרָאטש 83

 סָאװ ףיוא ר

+= 

 = רעד ,ץרָא אמש
 -צלָאה יד קיטנָאק ןענייז סע ואװ ,ץלָאה ןופ טנַאק רערעװק
 ץרָאטש, :ברעװהַא (8 .("ץרָאטש םעד או .ןּבעװעג
 ' .ןגעז-רעװק == "ןגעז

 טלַאה סָאװ ,עקלַאג עטקָאטעג -- יד ,עציטש 4
 .טעמוּב ןופ . לייט ןטשרעּביײא
 םוצ לטפײל עניד ,ענילק -- רעד ,לקיּבעטש 82

 .טײז .ןקניל ןופ גנָאיליּפ םעד .ןקיטסעפרַאּפ
 םע ןיהואװ ,ךָאל יד -- ןצילש ,רעד ,ץילש 8

 ַא ןסילש םייּב (96 'מונ עמ ןֿפַאא רעד ןרַא ךיז טצעז
 .םַאר

 םעד

 26 יירעלָאטּפ ןופ עינָאלָאניפרעש - ןיּכ -י

 םוצ טצעזעגנירַא טסייל ַא -- סענָאּפש ,יד ,ענ ָאּפש .7
 טַאלּב-שיש ַא ,ריט ַא ןיא רעטערּב עכ עלטע א עט
 .רנַא"א

 על;מש ןופ תוציהמ -- ןצָארּפש ,רעד ,ץ'ָארפש .8
 הערָא ןּביוש עכעלטע ָאד ןענײז סע ןעװ ,םַאר ַא ןיא ןטקיײל
 .םעגנָאילימ

 ןרינַאּפ ןוא ץלָאה םינימ ןש

 סײװ 6199 'מונ עמ רינַאּפ ןימ ַא - קעשטָא .119
 -(עשרַאוװ ןקעלפ טימ

 .ץלָאה ןיא םורַא טכיש רעגני רעד -- לעיּב .0
 -(עשרַאוע םיױּב-ענרַאּב ןופ רינֲאפ -י עקשורג .1
 -ייווצ ןיפ ךעלטערּב עניד -- (ןשטקיד) רעד ,טקיד 3

 ןוא גנעל רעד ןיא ןרינַאפ עטעײלקעגנעמַאזוצ : ךַאפיירד רעדָא
 .רעװק ןיא

 =נײרַא טעקסַאּפ עקיברַאפשדעדנַא - יד ,עקלישז .3

 .רינַאפ ןיא טלעטשעג
 עמ ןַאכַאמ רעכײװ ,רעלעה -- רָאקסַאּבַאט .4

 .שעשרַאוװ (197 'מו
 *נעס ךס ַא שיט רינַאפ ןימ ַא - עטָאשטעשט .ן

 -(עשרַאװ ךעלעק
 .ששרַאװ ץלָאה ןימ ,ןָאילק -- רָאװַאי .6
 .(עשרַאװ ץלָאה עטר -- ןָאכַאמ .7
 -רַאוע רייַאּכ רעניורּב-לקנוט -- רעדנַאסעלָאּפ .8

 .(עש
 ןקעדַאּב םוצ ןטַאלּפצלָאה עניד -- רעד ,רינַאפ .9

 .לּבעמ ןטרָאס ערעסעּב
 רינַאפ רעזָאינָאכַאמ רעטפײרטשעג - ףַײרטש .0

 .(עשרַאע
 .רינַאפ רעָאינָאכַאמ רעטושּפ = ט בילש .1

 ןלַאירעטַאמ ערעדנַא ןוא ןּברַאפ ש

 רעד ;ץלָאה וצ ּכרַאפ רעניױרּב -- רעד ,ץײּב .9
 ןיא ענעוָאלעצ רַאפ ןוא ענעקורט רַאפ ןעמָאנ רעקי ּבלעז
 .רעסַאו

 ם -- |םייל==| רעד ,םאל .3
 ריקֲאל -- רעד ,קַאל .4
 .ץלָאה וצ ּכרַאפ עצרַאװש -- יד ,עקלָאמס .8
 (159 'מונ עמ קַאילרעש -- רעד ,רוטילָאּפ .6

 .ץלָאה ןטּברַאפעג םעד ץנַאלג ַא וצ םיג ,טריּפס ןיא ןזָאלעצ
 .ןביַאמלײא רַאפ לײא -- רעד ,טסָאקָאּפ .7
 .ּברַאפ ןימ ַא -- יד ,עיל ַאגנָארק .8
 עמ ףָאטשּברַאפ רענעקורט -- רעד ,קַאילרעש 9
136 

 .(עשרַאוע יילק עשירַאילָאט

 ימֹונ
 ןצכעקָאט ןוא ןעגנוצוּפַאּב עז

 יענ עקיּפיַאפנדײשרַאפ -- יד ,עיצַאטסערקניא 0
 .רינַאפ ןיא ןלעמ
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 ןטסימ םוצ ,ןעגנוריצַאּב טימ טעפוּב רעדָא רעמלַא ןופ ןטייז
 .ךעלעניר טימ

 ףיוא גנוצוּפַאּב עקיטרַאדימַאדיּפ -- יד ,עילקוּפ .9
 .לּבעמ

 -רַאפ ןופ לטערּב ַא -- יד ,גנולּפָאטרַאפ .3
 .ןריצַאּב םיצ גנָאיליפ ןפיוא טצעזעגפיורַא םרָאפ רענעדייש

 ןיא לּבעמ ייּב גנוצוּפַאּב עטקַאטעג -- יד ,עקצוד .4
 פאָרם  566

 יד ןוא לײז רעכַאלּפ ַא -- רעד ,רעטסַאלַאּב .1

 נ א ל
 ןופ עטכישעג יד

 218 ךואואק - ך"יהט"מפ א

 םוצ לּכעמ יב ליז רעטקָאטעג -- יד ,עגמולָאק 8
 .ןריִצַאּב

 :רעּביײא ,לוטיּפַאק יד 41 -- רעד ,ןײ טשקָא װק .86
 טירד סע סָאװ ףױא ןלייזציטש (9 ;לײז ןופ לײט רעטש
 .לניּפש-טעלַאוט רעד ךיז

 ףיוא ןעיירעצינש:ןעמולב עדנור -- יד ,ע קטעזָאר .7
 .לּבעמ

 ך או 8

 ןטוגטינ ןשימייה ַא

 21 ענליוו) ךיירנייוו .מ ר"ד ןופ

 רעטכַא  .ןעטפירש עטלעמַאזעג) "יאדמשַא , סיקס--נַא .ןיא
 :10 טיײז רימ ןענעייל (1929 עשרַאװ ,דנַאּב

 ,הלילה תוצח ןעמוק טעװס זַא,
 ,ןעהיירק ןעלעװ רענהעה יד זַא
 ןעהילפ וצ ךיז .ןעמוק ןעלעװ
 ,םיקיומ ןוא ,םיצל ,םידש
 ,םיגרטקמ ,ם'ערה-רצי
 - ,םיסרנק ,רעכעטנעל ,תוהה
 ןוּבשחו ןיד ןעּבעגוצּבָא
 "...יאדמשַא רעשרעה רעײז

 :לָאמַא רעדיװ רימ ןעניפעג ,90 'ז ,רעטייװ עלעקיטש ַא

 ,רעפרעד ןוא טדעטש ןופ רעכעטנעל ...
 םנעוויוא-רעטנוא .ןופ ךעלעטערש
 ..."םמעריוּב יר ןופ םיסדנוק  ןּוא

 :לעזעג עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןוא ,למעועג שיטַאּפמיס ַא
 .רימ ןענעק ןשינעפעשַאּב לייט ןטסערג םעד .וצרעד טּפַאש
 -ַא ק טקידלושַאּב סָאװ רענייא ,ךירג ַא זיא "גרטקמ, רעד
 ןיא םיא ןענעקרעד וצ/טכיל זיא סע ןוא ,:שירָאגעט
 טשירירַאפ ןענייז !םיסדנוק, יד .עקפַאמ רעטריזיאערּכעה ןייז
 טינ ןעװעג הליחּתכל ןעניז ןוא טחטעפ ןשילױּפ םעד ןופ
 טָאה ןעמָאנ רעײז רָאנ ,ךעלטניה:ףָאש רעדָא:ףיױה יװ רעמ
 ,שטנעמ -עקיטכערטרעדינ : טשּפ םעד ןעמוקַאּב שיליוּפ ןיא ןיוש
 רַאפ זיִא סקיטש ַא ;רעפעלש ,,ייטלוה ,טשינרָאג
 -גופ ,טינ ךיוא ןסיײװ ןפַארגָאליסקעל עשילױּפ יד סָאװ ,זנוא
 -תילט םעד ; (639 ,9 ּב"ווּפ 'לגפ) טמַאטש טרָאװ סָאד ןענַאװ
 ןַאמ-ה"בח םעד ףייא ןעמ טָאה גיילסיוא ןשיאערּבעה ןופ ןטק
 -יװ "ךעלעטערש, יד .טשינמוא-טסיזמוא סלַאפנדעי ןָאטעגנָא
 ןטסערג םוצ ,500ז41 .םַאטשּפָא רעייז טול ןשטיד ןענייז רעד

 םיירט

1 12:60016048 
 ,רוג-טק לג

 :ןקידלושַאכ :שיכירג ףױא עקָאט טסיײה

 ב"ויד) 908ז616וות ,900ז6161 ך"המ ,4 1 טלטרעצרַאפ לײט

 עג 6-,:שריניפעד םירג סָאװ ,לדש ןימ ַאזַא זיא 1649 ,9
 163161, 1600014 0116195:56'1 62ח0 גט0װ 2110250006116:, טמ-

 וי ..,טפסממסמסז 106װ96מ, 06565 6

 רעד יא רע ?ךעטנעל רעד סנױזַא זיא סָאװ רעּכָא
 ןענענענַאּב ךעלעטערש יד .עטוג:טינ עלַא ןשיוצ רעמסנטלעז
 ויא רּתסנ רעד רעגײטש ַא ,בתֹּכּב ןעװ םינ ןעװ ךָאנ ריש
 טונימ רעד ןיא ךיא ןעק ךעטנעל ןרַאפ ; ײז טימ שימייה
 רעשירעלטסניק רעד ןופ זײװֿפױא ןטייווצ ןייק ןעגנערּב טינ וליפַא
 -צעגרע ּבָאה ךיא זַא ,שוריפּכ קנעדעג ךיא שטָאכ ,רוטַארעטיל
 .טנעיילעג םיא ןגעװ ואװ

 -יל רעד ןיא טסַאג רענעטלעז ַאזַא זיא רע בוא רעּבָא
 .ןּביולגסקלָאפ ןיא ה"ד ,ןּב על ןיא ןַארַאפ רע זיא ,דוטַארעמ
 ּבָאה ךיא :טינ ךיוא ָאד רע זיא םפרופמ רעסיהג ןייק .,תמא
 תומוקלמ ענעדײשרַאּפ ןופ ןשטנעמ רעקילדנעצ טגערפעגפיוא
 ןופ שינ םייװ ןעמ זַא ,רעפטנע ןַא ןעמוקַאּב בור םענופ ןוא
 ןעק רעװ :םלוע םוצ שציא ךיז ךיא דנעװ ..ןגָאז וצ סָאװ
 ַא סעּפע םיײװ רעװ ?ןַאמ-הרבח םעד ןגעװ ןלייצרעד סעּפע
 ?טרעהעג ןעמָאנ סעד שטָאכ טָאה רעװ ,דָאזיּפע ןַא ,השעמ
 יונעג קיטיינ לָאמעלַא יװ רעמ ךָאנ זיא ןעגנוליטשימ יד ייּב
 עטשרע םָאד השעמ יד טָאה ןעמ ואװ ,טרָא םעד ןזײװּוצנָא
 ?תעל ּכָאה ךיא סָאװ ,ןטכירַאּב ריפ יד לײװ ,טרעהעג לָאמ
 -רוק ןייא -- עירָאטירעט רעניילק ןייא ןופ עלַא ןענייז ,הּתע
 ךיא טָאה ןטרָאד ןופ) עינרעּבוג רעקפּכעטיװ ןופ העידי עצ
 ונ רענװָאק רעקילָאמַא ןופ עטייווצ .ַא ,,יקס--נַא טמַאטשעג
 רעדנַא יד ןוא רעקכּבעטיװ וצ וצ טײג יז ואוו ןטרָאד עינרעּב
 ָאלַא :עינרעּבוג רעקסנימ ןופ עלעקניװ ןיא ןופ -- יײװצ
 טרעדנוה עכעלטע ערעסָאװ ןופ חטש ַא ןופ םורַא ןוא םוחַא
 =נעל רעד ויא יצ ,ןדעװ רָאלק לּכ-םדוק וומ סע .רעטעכָאליק
 וצ ךיּפיהל רעשרע יד ןיא טגָאז ןעמ יװ ,רעדָא -- ךעט
 .רַאפ ןתמא רעד ןיא עקַאט -- ךוטנַאל ,גנוּביירש םיקפ--נַא
 .בשומה-םוחּת ןגנע ַאוַא ןיא טרַאּפש
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 :םעיצַאמרָאפניא .עקיטציאזיב עניימ .ןענייז טָא
 ,וייוודניק זַא ,רימ טּבײרש (ענכיד) הפי ןמלז-לרעמש 'ה

 שזילעװ ןיא רע טָאה ,קירוצ רָאי 50 עטוג טימ טכײה סָאד
 ,ךוטנַאל ןגעװ תוישעמ ךס ַא טרעהעג (וג רעקכבעטיוט
 .טעשזויס ןטמיטשַאּב ַא ןָא ,ה"ד ,"ןויער םוש ַא ןָא עלַא, רָאנ

 ,טק:ערעג ענליװ ןיא גרעבנע ָאה 'ה רעלרנעהכוּב רעד
 קורדסיוא םעד טרעהעג רע טָאה קירוצ 40 רָאי ַא טימ זַא
 לָאדָאנ טלָאמעי ,ןלױּפ ןיא טנגעג רענליװ טנייה זדיװ ןיא
 -ַאּב ןַא ןוא ,(עינרעּבוג רענװָאק ןופ זיירק רעקפווָאהדנַאפקעלַא
 ."יָאוָאמָאד ןימ ַא, :םָאד טָאה טיט

 רניירפ ןּבענעג רימ טָאה גנוּבײרשַאּב .ערעיונעג ַא ךס ַא
 למעטשנרו ּכעג ןײז ןופ טקנערעג רע .םוַאּבנעזָאר .מ .מ
 זַא ,ע נרעּכוג רע סנימ- ,זיי-ק רעוָאכירָאּב ,ץינעשטשעלּפ
 ַא ,לרש ךעליירפ ַא זיא (רעכעטנַאל לַארולּפפ ךוטנַאל רעד
 -יַאב ןוא ךעלציּפש ענעדיײשרַאפ ּפָא טוט סָאװ ,םקיטוממוג
 יצולּפ .ךיז טכַאל ., ןעשזדנָאלּב טכַאמ ,רלַאװ ןיא .טּפעלש
 א יא טייג רֶע .םיא ןופ ןעילפ רעלעט טא ךיוה
 ןיא .גָאטרַאפ טמוק עא ןַא ןוא ,לוש רעשרעּביײװ רעד
 טיירד ,גנוצ עגנַאל ַא םיױרַא ךוטנַאל רעד טקעטש ,שרדמ-תיּב
 עג 'ר דניירפ .ףירַא םיא טּפעלש ןוא לטרָאג םורַא םוחַא םיא
 -ַאֹּב םעד רַאפ ןּבָאה ארומ טנעלפ רע יװ ,עקַאט טקנעד
 שינעפעש

 טציא . ,ןייטשנרעּב ריאמ דניירפ ןופ ךיא .ןיּב ךעלדנע
 ךוטנַאל רעד :עיציניפעד ןימ ַאזַא ןרָאװעג ריואועג ,ענליװ ןיא
 רָאנ ;םינ רע טכַאמ סנדָאש עטקעריד ןײק סָאװ ,ץל ַא זיא
 ,קצַאש לטעטש ןייז ןופ .םָאְקֶאּב סיחַא לָאמַא ןעײג ןציװ ענײז
 תונכשּב רָאג טסווהמו עינרעּבוג רעקסנימ  ,זיירק רענעמוהיא
 קיטסיזעטקַארַאכ עקיזָאד יד 'ּב יִח טקנעדעג (ץינעשטשעלּפ םימ
 .רוגיפ:טפיוה יד זיא ךושנַאל רעד ואוו 00 ייוװצ ךיוא יװ
 ןעועג .רומשמ ַא ןסעזעג לָאמַא זיא שורפ ַא .השעמ עטשרע
 ,ףָאלש ןטימ ךיז קידנע לגנַאה ,טכַאנ ןטימניא ..ןײלַא רענַײא
 ַא ןעוועג רעטציא טלָאװ טוג יװ. :ןָאמעג גָאז ַא רע טָאה
 רַאפ קַאבַאּט קעמש ַא רע טעורעד לָאמַאטימ ."קַאּבַאמ קעמש
 - קיק ַא שינ רע .סטיור םעּפע ףיוא טננַאלרעד . ,ןגיױא יד
 רעטכנעכ .ַא ןיפ  טקעטשע:סיױזַא ,גניצ . ַא זיא יי טשרע
 טניפעג גנוצ ץיפש ןפייא ןוא ,לוש רעשרעּביײװ רעד ןופ
 -עג ךיטנַאל רעד םיִא טָאה םָאד .קַאּבַאט קעמש רעד ךיז
 .ּבילוצ ןָאט

 ײ

 ףטעטש ןיא ןרָאפעג זיא קינבושי ַא :השעמ עמייווצ
 :ניפ ןעניו לולא ףופ ןיא טכענ יד .תוחילס עטשרע יד וצ
 דרעפ סָאר ןוא טרָאפ רע .רעקיטָאלּב .ַא געװ רעד ,ערעטס
 לָאמַאטימ .עטָאלּב ןופ סיפ יד סױהַא טיצ סע סָאװ סי
 טרעה דע .געװ ןופ שײז רעד ןופ ןעקעלּב ַא רע העהרעד
 יר יב ָארַא רע טײג .ּבלַאָק ַא ןיפ לוק רעד - 'צ ך
 טבײה ,םנדנובעג ַא ּבלַאק ַא ןָא טּפַאט ,עטָאלּב ןיא ינק
 טינ ייברעד ךיז ןעק ןוא ןגָאװ םוצ סָאד טגָארט ,ףיוא סָאד
 ןפיוא ּבלַאק סָאד טנײלעגפױזַא .זיא םָאד רעווש יװ ןשזהיחּפָא
 טָאג םיא טָאה ָאד וַא ,קידנטכַארט ,רעטײװ רע טרָאפ ,ןגָאװ
 ,רעיוּפ רערוכיש ַא טָאה אמחפמ ; האיצמ ערעייט ַא טקישעגוצ

 טא ירא א
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 ויא ן:ָאװ רעד ןעװ .ןריולרַאפ םָאד ,לטעטש .ןיא .קידנריפ
 לָאמַאטימ ּבלַאק םָאד ךיז טָאה ,לטעטש םוצ טנעָאנ ןעװעג ןיוש
 א ןּבעגעג ,לוק ןשישטנעמ ַא טימ טכַאלעגהעדנַאנופ  ךיוה
 רעד טָאה סָאד .ןרָאװעג 0 ןוא .ןגָאװ ןופ ּפָארַא .גנורּפש
 קינבושי םענופ טכַאמעג קזוח ךוטנַאל

 -רעד ךיוא סרעװ ,יּב ֹ אי םיג ,השעמ עכעלנע ןַא
 ןיא 3 ךיז טפרַאװ קילּב ןטשרע ןפיוא .זנַאג ַא טימ טְלייצ
 םכילע:םולש סָאװ ,השעמ רעד טימ טײקשיטנעדיא יד ןגיױא יד
 :רַאוװ "סניוװעג עסיורג םָאד, ןיא ןעמָאנ םהיבט ןיא רעּביא טיג
 ןיא ךוטנַאל טרָאװ סָאד .:גיצ ַא ןגעװ 4110 'ו ,1903 עש
 ךירטש ַא ןַאדַאּפ זיא רַאּפרעד רָאנ ,טנָאמרעד טינ ע"ש יײּב
 טניל גיצ ַא, :קצַאש ןופ גנולייצרעד רעד ןיא טלעפ םָאװ
 יז ליװ רע ;לעררעּב ַא טימ גיצ ַא 0 ןיא םהיא יב
 סיורַא םהיא יז טלעטש ,דנַאה רעד טימ ןערהירנָא
 :הושמ ַא םױרַא טוָאל ,ןישרַא ןײא ףיוא גנוצ צ
 -ַאכ יר טָא ..."ןעדניוושרעפ טרעװ ןוא רעטכעלעג ןעדליוו
 םעד טימ השעמ סהינט טּפינקרַאפ גנוצ .עשיטסירעטקַאר
 ךושנַאל רעד זַא ,טגָאזעג ּכָאה ךיא ןעװ ; לצל רעצינג עשטשעלּפ
 בָאה ,דנַאלסורפײװ ןיפ חטש םעניילק ַא טימ טצענערגַאּב זיא
 :?סעיצקנופ ענייז טינ ,ןעמ ָאנ םעד רָאנ טניײמעג ָאזלַא ךיא

* 

 ןיא םָאװ ?האירב יד טָא ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ
 ?טַאטשַּכָא רעשיגָאלָאליפ ןו וא רֶעט יטקַאּפ ריא

 ןיא ןקיד ריאמ קיזיא ַײּב ךױא ךעלנע }1

 ,1570 ענליו ,'םירוּפס רעדָא ןעגאז

 ;טלצװ רעטלַא חעד

 עשידיא עטלַא,

 ןגעװ טליײצרעד רע ואװ ,4 'ז

 ןידנופיג רעמיא סנענעװ רעטנוא טָאה קינבושי רעדעי ,,,,

 ןידנוּביג ריפ עלא ףױא ּבלאק א .גיצ ַא .סּפעש א

 םַײלא איװ רעװש סע רַאװ ןיגָאװ ןיא סע טָאה רע רונ איװ נוא

 ,םַײהא זיּב תוחוּכ ןָא ןעּבײלּב וצ טגעלפ ררעפ רעד סָאד

 ןידנוּביג ןיול דלַאּב טפַארק טימ ךיז רע טָאה ןאד נוא

 ,?ןידנואוש ראפ דלאּב ןיגױא ענײז ראפ זיא נוא

 ריאמ קיױײא רָאג ףױא טיג ךוטנַאל ןופ םינמיס ערצדנַא 2

 ןגעװ רע טלייצרעד ,1871 ענליװ ,"טסַאג ענעטעבעגנוא רעד, ןיא .קיד

 ןעילפ סע ;ןבילקראפ ךיז ןּבָאה עטוגטינ ןיהואװ ,ץאלַאּכ א סעּפע

 "נא .ןגָארטעג ײז ןטלָאװ תוחור יװ יוזַא ךיז ןגעװַאב לבעמ ,רעלעט
 ,ּפָאק ןשיטניה א טימ ןשטנעמ ןכױה א ןעזרעד לאז ַא ןיא ןעמ טָאה לָאמ

 עגרעזַײא איד , ןטלאהעג רע טָאה טנַאה ןַײא ןיא ;ליוק יװ ץראוש

 ,לדיפ א יװ טסורּב רעד וצ טנעלעב ,"ליפעל ךיױר העדַא ליפעל ןיליוק

 יד ;ערעשטָאק רענרעזײא רעד טימ טליּפשעג רע טָאה םעד ףױא ןוא
 .טימרעד ןעװעג ףױא זיא טָאטש יד .טקאט םוצ טצנצטעג ןּבָאה לבעמ
 }"יֵָאװָאמָאד, םעד טצײרעננײַא ןעמ טָאה סָאד זַא ,טגָאזעג ןבָאה לײט

 :יג וזא ןעד .ךוטנאל א רָאג זיא שָאד סַאד ןענָאז ערעדנא;

 רעכיּב עט לא איד ןיא ןיּבירשעּב אייו ןעמ טניפ

 .'פעק פצדנוה טימ ןענייז אייז שַאד

 רָאנ ,גטװ טײקידנעטשלופ ןופ עטַאטיצ עקיזַאד יד גנערב ךיא

 קיד עכלעװ ףיוא ,?ףעכיּב עטלַא ענעי וצ יורטוצ ןקירעהעג םעד ןָא

 'עג וצ רעכיּב עקיזָאד יד ןבעגנײַא ךיז טעװ סע רצדײא ,ךיז טפוררַאפ

 *ײרשַאּב עקידרעירפ יד ייּב ךיז ןטלאה וצ רעכליּב ךס א זיא ,ןעניפ

 עקיורעטײװ יד ןיא קיטסירעטקאראכ סקיד רעבירעד ּבָאה ךיא ;ןעגנוב

 ,טכַא רעסיוא ןזָאלעג ןעגנוטכארטַאּב



 : טשּפ ןטימ ךעטנַאל טיִאװ ַא שידײ ןיא ןּבָאה רימ

 נֲאְלי :ךוברעשרעװ םעצישפיל רעגייטש ַא ילנפ .קַאז רעפיוהג
 ןכנַאוינ עכעלשע ךָאנ ןענייז טָא .'קָאשעימ יָאש'לָאּב -- ךעט
 ןקַאּפ וצ ףױא קַאז רעסיורג ַא (א :ףירנַאּב ןּבלעז םעד ןופ
 ַא (ב3 ;(בוג רעקפנימ ,וָאנַאדױק) םקַאלּפ רעדָא לָאװ ןיהַא
 ַא (ג ;(ענוָאר) ןּפָאה טקַאּפ ןעמ ןכלעוו ןיא ,קַאז רענעשנווייל
 ףיוא טגנעה דגּב רעד, (ד ;(ועיק ,ןַאמוא) רענעּפש ךעטנַאל
 ,ַא, :אמתסמ ןופרעד (ה ; (אפוג טרָאד) "ךעטנַאל ַא יװ יד
 ,(הנגעג רענליוו ,טפָאהָאּפ-יינ "ןשטנוימ ַא ןופ ךעטנַאל ַא רַאס
 קישש עמיורג ַא-(ו ; ןטרעּפמולעגמוא ןַא ,םענעוָאלעגּפָא ןַא ףיוא
 ,ורלעש גנוריצ ַא רַאפ טנַאװ רעד ףיוא טגנעה ןעמ סָאװ ,טנווייל
 עגָאלדָאּפ רעד ףיוא רעטערט ַא ,ךוט עבָארג ַא 0 ;(עטיל
 ,"ךעשנַאל .ַא יװ ריא ייּב זיא רע, : ךיוא ןופרעד (ח ;ענליוט
 עכלעוו ,ןקַאּפ ענעטנווייל (ט ; (אפוג טרָאד) לפָאטנַאּפ ןרעטנוא
 ידּכ ,סעציילפ יד ףיוא ןָא טוט ןוא עקשטַאמ ַא וצ וצ טדניּב ןעמ
 עטיל ,ןַאיצוא ןּבעל ףרָאד ַא ןופ) עקשטַאמ יד ןּפעלש וצ רעטכייל
 םעד טריטָאנרַאפ ךיא ּבָאה לָאמ יײװצ .(קירוצ 40 רָאי ַא טימ
 יִז ,1879 ענליװ ,עלעשטנעמ ןיילק : ןעלעדנעמ ייּב .קודהסיוא
 ןעטײרּפשעגסױא ןייא ןופ עקשטיס ....טמע ...לידרעפ ןיימ, 6
 ויא הנבל יד, :119 ,'גסיוא-'ּבוי . ,ןימינּב .תועסמ ."ךוטנַאל
 ןעגידנעקלָאװ .ַא רעטנוא ץיגרע טרָאד טערונעגנייא . ןעגעלעג
 =שרעדנַא -- ."עלָאמס טימ יװ םרימשעגּכָא ץרַאװש ,ךושנַאל
 ףיוא ןוא ,ךעט נַאװ ,ךוטנַאװ סואוו ךיוא ןעמ טגָאז ואוו
 !"ךוטנַאװ רעּכָארג ַא רַא'ס ,עז, :ןעמ טגָאז ןשטנעמ ןקיד ַא

 רָאנ ;ךוט סיוװעג זיא טרַאװ םענופ לַײט רעטייווצ רעד

 ךיז טָאה סָאװ ,שטיװָאלרַאק ןַאי רָאמעפָארּפ ?רעטשרע רעד
 יז ליײװ ,רַאפרעד ש8ח:טסװ ןוא-!גהזטסג טימ טריסערעטניא

 שרוש רעד זַא ,!טנקסּפעג טָאה ,שיליוּפ ןיא ךיוא ָאד ןענַײז
 ןױלּב ןיא שגחועס1 ןוא ,{גחסוטסמ ץעׂשטײד סָאד זיא
 ןופ ךַארּפשסױא-ש רעד טימ ,טרָאװ ןבלעז םענופ לונלג ַא
 : 0 2 עשיליוּפ לייט ןשּכיִה ַא רַאפ שיטסידעטקַארַאכ זיא עכלעװ }

 רָאנ ןגװסוטסװ זא טיִג 147 ,6 ּב"װה ,תמא .ןטקעלַאיד
 ,"דנַאל ןיא טּבעװעג טרעװ סָאװ ךוט ַא, :טשּפ ןטקעריד ןטימ
 שיריי ןוא שיליוּפ ןיא יװ ,טשּפ ןופ גנוחעשיירּברַאפ ַאזַא רָאנ
 ךעלגעמ .ןייז טלָאמעג טנעקעג טוג ץנַאג טלָאװ ,שטייד יּכגְל
 ,םוחוטסה ןופ םַאטשּפָא רעד ,רעשמ ןיּב ךיא יװ ,ךיוא רעּכָא זיא
 שטיזָאליַאק יװ ױזַא טקנוּפ טריניפעד 3 ,709 ,6 ּב"ווד סָאװ
 ךיז ןפַאּפ וצרעד .טנווייל  עּכַארג : שמהוטסוג  ןבירשַאּב טָאה
 .טנווײל ןענָאמרעד סָאװ .ןעגנורעלקרעד .עשידיי ענעי בֹגַא

 ןעמענ רימ ּביוא זַא ,ןטכוד טנעקעג ךיז טלָאװ גולפ ןיא
 ?טינ רעוא ךױא ןָאק ,{סומֹוסֹה ןופ םַאטשּפָא םעד ןָא
 ,ןעמולעגמייא טלָאװ טלָאמעי ;ןענַאד ןופ ןסקַאװסױרַא רעטוג
 ַא ,טכנעפשעג ַא ןעװעג ךעלטנגייא זיא רעטוגטינ רעד זַא
 :ָאישיעד רעד ןויוע:סיוא ךיז טָאה טָאװ ,(ךעלייל) ךוטנייל
 ןטימ םרָאּפ יד .שינעפעשַאּב קירעגעל ַא יװ עיזַאטנַאפ רענעק

 1 םזגסס 40010810206, וטעס462חס ןק1262 1. 340001024

 06 ססטזוסמהע 616. 1סזמ 112, 302ו52462 1889, ק. 584

 2 ךוטנַאל - ךײרנײװ .ּמ

 ילגמ ,שידיח ןייק טינ ךיוא זיא ףוס םוצ ךע- ןטלקנוטרַאפ
 מע יד .ךוטנַאה טָאטשנָא ךעטנַאה ךַארּפשסױא יד
 ןַאדַאפ זיא ךעטנַאל רעזנוא לײװ .שינ רעכָא גוט .עיגָאלָאמ
 ןעמענ טָאװ ,ארמג ףיוא םישוריּפ ענעי ןיא ,תופסוּת ןיא
 ןיא ןמ-19 םוצ ;הרעּב ןרעהעג ןוא ןי"שר ןופ גנַאגכיױא רעייז
 ' .ה"י ןס3

 ןענעגעגַאּב ב"ע וי הליעמ אתכסמ רעד וצ תופכוּת ןיא
 ןירוקש אוה ותוא ןוילמת ןב והארקל אצל :רימ
 זיא רוקמ ןטלַא םעד ןיא ,םע טפײה ;'ז"עלּב ךוטמל
 ןוא ,שרָאװ (שיזיוצנַאדפפ שינַאמָאר םלַא ןויװעגנָא ךוטנַאל
 סָאד לײװ ,ךוטנײל טימ גנודניּברַאפ יד סיוא טפילש סָאד
 טינ לָאמניײק זיוצנַארפ ןיא זיא ןוא שטייד זיא טרָאװ עקיזָאה
 .ןעוועג

 צ תופפותה:לעב רעד טמוק ױזַא יװ ,ןעז רימָאל רָאנ
 .טרָאװ םעד

 :ױזַא טייטש ּב"ע ,זי הליעמ ןיא
 הכב |.!םכמע אובא םכנוצר {: ןןוילמת ןב ותארקל אצי

 ךאלמ הל ןמדונ אבא תיב לש החפש {: ןרמאו ןועמש יד
 |.ןםוקמ לכמ סנה אבי {;ןתחא םעפ אל ינאו םימעפ שלש
 ןב {:ןרמא םתה אטמ יכ |.ןרפיקד היתרבב לע אוה םידק
 קפנ היל ורקה ןויכו |!} אצ ןוילמת ןב |;ןאצ ןוילמח
 ."| .ןלזא

 :י"שר טכַאמ
 רמיקד .היתרכב לאע ...ןויטונ ןירוקש דש ןוילמת ןב,

 יאחוי ןב ןועמש י'ר תא יל ואיבה {: ןתרמואו תקעוצ התיהו
 'ז.ןסתה שרפמ הלוכ .ךדיאו | .ןהעש לכנ

 : תופסוּתה-לעּב רעד וצ שיג
 ךוטמל ןירוקש אוה ותוא {}|ןוילמת ןב .ותארקל .אצי

 ץצולתהל םישנה ןיב ליגרו אוה ןטק קונית ומכו {, ןז"עלב
 יז ןסנ אבי ידי לעו םכתא אונא םכנוצר |:רמא |.ןןהב

 ?יא רעד ;ךוטמַאל ןקיטרַאפ םעד ןיוש רימ ןּבָאה .ָאד
 ןיא ט ַא רַאפ ;רעשישענָאפןיר ַא זיא נ וצ מ ןופ גנַאגרעּב
 .נ ַא ןדײרוצכױהַא רעגנירג

 ןסעומש רימ ןלעװ שינעפעשַאּב םעד ןופ סעיצקנופ יד ןגעוו
 ןשידומלּת רעזנוא ייּב ןּביילּב רימָאל עלייוורעד ; רעטעּפש לסיּב ַא
 .דש

 ןּכעגעגרעּביא טרעװ סָאװ ,ןוילמּת:ןּב ןטימ דָאזיּפע רעד
 תוכלה, ןיא טלייצרעד רעשיירּב זיִא ,רושיקּב ץנַאג ארמג ןיא
 =יטפילַאקָאַּא ןַא) "יאחוי ןּב ןועמש יּבר תלפּת, ןיא ןוא "תולוהג
 -רעּכיא ןופ ץיזַאּב ןיא ןעוועג די-בתֹּכ רעד ;שרדמ רעש
 *עי ןופ טריקילּנוּפ ,עוטנַאמ .ןיא .ַארַאטרָאמ ָאקרַאמ .רעניּבַאר
 ןיא ךױא ,? 4198-117 ,4 שרדמה תיּב ןיא 1827 ןקעניל
 יסָאר-עד גנולמַאז ,די-בתּכ 'רּבעה רעמרַאּפ ןופ השעמ רעד
 --198 ,6 שרדמה תיּב םקענילעי ןיא 1877 טקוחדעגּפָא ,3
 ןַא ָאד ןעמוקַאב ארמג ןופ ןצַאז עשירַאטנעמנַארּפ יד 0

 ,"םידישה רש יאדמשַא , :שוריפּב ןָא רעפלעה רעד ךיז טפור ָאד 2

 רָאנ ,דש ןַײק טיג ןָאזרעּפיטּפױה יִד רעבָא זיא ָאד 3

 ,('הָדְׁש ,) עכידש א
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 עג זיא יאחוי ןּב ןועמש 'ר תעשּב : גנוששייטסיוא ַאזַא ךרע
 רע ,רסיק םייּב ןטעּבסױא םיח ןיײק םיאנּת ךָאנ שימ ןעננַאג
 -טינ םעד טנגענַאּב יז ןּבָאה ,ןדיי ףיוא תוחיזג יד ןייז לטנמ לָאז
 ,טליװ ריא ּבױא :טגָאזעג ײז וצ טָאה רע .ןוילמת-ןּב ןטוג
 ןועמש 'ר טָאה .'פלעה ךייא ןיא ךייא טימ ןיי:טימ ךיא לעװ
 ,ןרנה) -עטָאפ ןיימ ןופ טסניד רעד : ןפורעגכיוא ןוא טנייוועצ ךיז
 ןזיװַאּב לָאכ ירד ךיז טָאה (ניבֶא םהרבַא ןופ טכניד רעד
 לָאז רָאנ :טינ לָאמ ןייא ןייק וליפַא רימ ןוא ,ךאלמ: ַא
 טָאה .דש ַא ןופ וליּפַא ,זיא סע ןענַאװ ןופ םנ רעד ןעמוק
 =כָאט סיפיק םער ןיא ןײרַא טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ ןוילמח-ןּב
 רע שעװ ןײגכױרַא ; '!ןועמש 'ר. :ןפור ץלַא טעװ ןוא רעמ
 ןוא ןיסעצנירּפ רעד וצ ןײגצ טעװ ןועמש 'ר ּבױא ,רָאנ
 זיא יזַא .קעװַא לָאז רע זַא ,רעױא ןיא ןָאמ רעּפסיל ַא ריא
 ײז ןענייז ,םיוה ןייק ןעמוקעג ןענייז םיאנּת יד ןעװ .ןעשעג
 קוּיד ַא ןײרַא זיא הּכלמ-תּב רעד ןיא זַא ,ןרָאװעג ריואוועג
 ןעניז םיאנּת יד !ןיעמש 'ר :ןעירש ןיײא ןיא טלַאה סָאװ
 ,ןענועמש 'ר טגָאזעגוצ טָאה רמיק רעד ןוא ,ץַאלַאּפ ןיא קעװַא
 ןעמענטימ ךיז רע געמ ןיסעצנירּפ יד סיוא טליײה רע ןעװ זַא
 ןּב יװ ןָאטעג טָאה ןועמש 'ר .ליװ רע סָאװ ץַאלַאּפ ןופ
 *תֹּב רעד טמיוהעגנירַא טָאה רע :ןסייהעג םיא טָאה ןוילמּת
 =ןּב ,סױרַא ײג ,ןוילמת-ןב םױרַא ײג; רעיא ןיא הּכלמ
 קידנּכערּבעצ ,ןיסעצנירּפ רעד ןופ םיױרַא דש רעד זיא ,'3 ןוילמּת
 רסיק רעד ןעװ .ץַאלַאּפ ןיא .רַאװזָאלג עצנַאג סָאד ייּברעד
 טָאה ,רכש ןייז ןכוסיױא ןײלַא ןענועמש 'ר ןפייהעג טָאה
 ױזַא טָא .ןסירעצ יז ןוא ןדיי ןגעק ןטקידע יד ןעמונעגוצ רע
 .הרזג רעד ןופ ןרָאװעג לוצינ ןדי ןענייז

 : תופכות:ילעּב יד ןָא ןפור ןדיי יד ןופ רעטער םעד טָא
 .ךוטנַאל

 א

 ךיז טָאה ןעמ ןעװ ,ה"י 19 ןיא זיא ןענלמת-ןּב ןגעוו
 תקולחמ ַא ןדָאװעג ,גנושרָאפ-דומלּת רעשיטידק ןיא ןָאטעגנײרַא
 ןיא טקורדעגּפָא טכערעּבעל טָאה 1813 .רוטַארעטיל רעד ןיא
 רַא ןַא ,215--913 ,ן1 1ט0ו5סמ6 2:611500ז01 םרענייג םהרבַא

 טימ םּכסְהֹּב ,רָאזיּפע ןשירומלּת םעד טיג רע ואװ ,לקיט
 .גנורעלקרעד עשיטסילַאנָאיצַאר ַא ,םהעגײג גנוטכיר רעצנַאג רעד
 025 םזגטפ8זמס 516/ ם6ז 180װס7ו1סװסת 7206, םיוא טכַאל רע

 וַא ,הרעשה ַא טיג ןֹוא 416 תנוו סומסחג 0605 סזפקטא 6066

 סוטיט רָאטַאנעפ רעשימיור רעד יא ןוילמת:ןּב רעד
 ַאיװַאלפ יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,סויװַאלּפ םנעמעלק
 רשפא ךיז ןוא ןדי טימ טריזיטַאּפמיפ קרַאטש .ַאלליטימָאד
 רעד ןיא טנָאמרעד טרעװ רָאטַאנעס רעד .1 ןעװעג רייגמ רָאנ
 הרז הדובע ןיא רעכעלריפפיוא ךָאנ ןוא ב"ע ונ ןיטיג ארמג
 פא ןגעװ ןופ ,ןּבע:עגרעביא טרעװ ןעמָאנ ןייז ואװ ,ב"ע י
 רעד -- עיטקק םולש רּב עיטק :שירָאגעלַא ,טײקטיהעג
 =עּבעל טניימ .(םולש ןופ ןוז רעד -- םולש רּכ ,רענעטינשַאּב
 עיטק טלעטשעג תועט ּפ"ע ןעמ טָאה הליעמ ןיא זַא ,טכער

 יו 13 "צנע 'רוועי 6 ,כ ילקיסנע שיאושוד ײז ןנעװ לנפ 1

 4 ךוטנַאל - ך"רנײװ .ּמ

 ןיא םיאעמָאלָאטרַאּב ןרָאװעג זיא םולשרּב ןופ ,םולפ רֹּב
 .ןוילמּת (רנ=) ןּכ :טמירקרַאפ רעדיװ ןופרעד

 ןייז טול ,םױרַא טגנערּב "םלשה ךורע. ןייז ןיא טוהָאק
 ואװ ,ש יסרעּפ ןופ ןוילמּת-ןּב ןעמָאנ םער ,? :נַאג ןטּבילַאּב
 ,'רחשו ער הוה :ָאלַא ,"ץרַאװש, ןסײה לָאז !6זוּפחֹו
 .טסײג רעזייּב ,רעצרַאװש ַא

 דנַאּב ןיא טקורדעג ןעוועג זיא הרעשה םטכערעּבעל ןגעק
 לנַא זא ןופ לקיטרַא ןַא (1887) הסטגס 66- 6 3065 ןט1:65 ןופ 8
 זַא ,רָא:ק זיא םיא דַאּפ .רעשרָאּפ ןטכואװַאּב םעד ,* יװעל
 עװ אאנ ןיא עקיציַאהּפָא ןַא יח רעמ שינ טיג ארמג יד
 רע טנָאמ עד ײּביעד ."סעיזנע:עיּפ עשירָאטכיה ןָא ,עדנעגעל
 :ַא טרַאּב לָאטסָאנַא סעד ןגעװ עדנעגעל עכעלטסירק יד
 *עג לָאטְסָאּפַא רעד זיא ,עידניא ןיא קידנקידיײרּפ .סואעמָאל
 ןעװעג זיא רעטכָאט םכלמ םעד ואװ טָאמש ַא ןיא ןעמוק
 ןעמונעג ךיז רע טָאה השקּב סרעטָאפ םעד טױל ;שינָאמעד
 רע טָאה ךָאנרעד .טקילגַאּב טָאה ןוא הכלמ-תּב יִר ןלײה
 ַא ןסײהעג טָאה רע .הרז הדוכע יד ןטָארפױא ןעמונעג ךיז
 ןוא טָאג ןשירײה ַא ןופ עוטַאטס רעד ןיא ןײגנײרַא ןָאמעד
 ןיײק .עוטַאטס יד ןרעטשעצ ןלָאז יז ,עקידנעייזייּב יד טגָאזעג
 לָאטכָאּפַא רעד טָאה ןַאד .ןפלָאהעג טינ טָאה גנוגנערטשנָא םוש
 ,טג-ָאפענ טָאה ןָאמעד רעד .ןײ;סױרַא ןָאמעד םעד ןסייהעג
 ,רעדליבנצעג ערעדנַא עלַא ןוא עוטַאטס יד יײּברעד קידנכערּבעצ
 1 .לּפמעט ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ

 יד ןעװ ,ןלַאּפ עטלײצעג יד ןופ םענייא ָאד טניפעג יוועל
 רעשיד'מלה רעד ףייא ןעװעג עיּפשמ טָאה עדנעגעל עכעלטסירק
 ,רעלעלנע ןַא רעייז ויא טעשזוס רעד .(טרעקרַאפ זיא בוה סָאד)
 ךױא ןוא ,(םעוטַאטס רעדָא זָאלע ןכערּבעצ סָאד טרפּב
 ָאײרַאב :םיאעמָאלָאטרַאּב ;רענעגײא רעד זיא ןעמָאנ רעד
 ןב :ןָאעלָאמָאמ רֹּב :(םָאמערָאקינ ןופ ןומדקנ וע ןָאעמָאל
 עדנענעל רעכעלטסירק רעד ןיא ,תמא .ןוילמּת-ןּב--ןָאעלָאמָאט
 ;רש ַא רעשידי רעד ןיא ,לָאטסָאּפַא ןַא םואעמָאלָאטרַאּב זיא
 ,יװעל טניײמ ,שיטקַאפ .גולפ ןיא רָאנ סָאד זיא השק רעּכָא
 ןופ שסײג ןכרוד :הרעשה ןיז רַאפ היאר ַא ךָאנ סָאד זיא
 ןיא ןקילײה ןכעלטסירק םעד טלדנַאװיַאּפ ןדיי ןּכָאה "ריּפַאק.
 ןענָאמער ןיא טלדנַאװרַאפ ןּבָאה רעפרעּפ יד יװ טקנוּפ ,דש ַא
 .ןמסיײג עטוג עשידניא יד

 ענײמעגלַא ןייק ןענופעג טינ טָאה הרעשה סיוועל ךיוא
 ,טפירשטײצ רעטנָאמרעד רעד ןופ 10 דֹנַאּב ןיא .גנונעקרעגָא
 ןַא ,םיּכסמ זיא רע .+ יולה .י טרינָאּפָא םיא טָאה ,65--60 יז
 ,קַאלשרעטנוא ןשירָאטפיה ןייק טינ טָאה הדגַא עשידומלּת יד
 -ןּב גנַארדעג רעד (א .ךיפסיוא ןטימ ןייא טינ טמימש רע רָאנ

 'עגּפָא ןעװעג ךיוא ויא 1805 ןופ עיצאטרעסידרָאטקָאי ןַײװ

 טטטסז םוס ןטסופסװס 808610/0916 טמס /02-8 :עמעט רעד ןבעג
 זיא יז +.מסתס10816 !ת !מזסז 202208124616 טסזמ ?גז5וּפחוטפ

 261150011| 66 12601500-2401960- ןיא טקירדעג ןעװעג טשרעוצ

6 365611500270) 1406190060. 
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 ןיא ; טלצניקעג קרַאמש וצ זיא םואעמָאלָאטרַאּכ .ןופ ןוילמּת
 ; ןעמענ יד לַאקירַאר יװַא דומלּת רעד טינ טייּב ןַײמעגלַא
 רעד טימ ןצנַאגניא טמיטש ןענועמש 'ר טימ רָאזיּפע רעד .(3
 ןופ םינמיפ  עלַא טגָאמרַאפ רע .,עיגָאלָאנָאמעד רעשידומלּת
 ןעמונעג ןטסירק יד ןּכָאה ,ןעילטנַא אי ןיוש בוא ; טײקלעניגירָא
 עשידוטלה רעד טימ עלעלַארַאּפ ַא ךרוד טרפ יולה .זנוא יי
 תישארּב ,הּנר שרדמ ,(סױנָאגרַא) "ןוטיניגרַא, ןנעװ עדנעגעל
 טינ ןענייז ןענָאמעד עשידומלּת יד זַא ,ףיוא טזייו ןוא נס
 ,םיצל רעכיג רָאג ,ןעניז ןקידמצעב ןיא תוחוה עזייב ןייק
 נ ,ןשטנעמ יצ עקַאמ ךיז ןעפעשט סָאװ ,רעכיירײמעזוָאשַאק
 רעד זיא ַאזַא טָא ,ןפלעהוצסיוא א ןרעג ײז ןענייז קחדה-תעשּכ
 רָאג םיהַא יולה נָא םַאטשּפָא ןייז ןגעװ .ךיוא ןוילמּת-ןּכ
 טגָאז ,תופסוּת יא גנורעלקרעד רעד םיול .הרעשה עיינ ַא
 ,רָאמַא ןימ ַא ויא םָאד זַא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טלָאװ ,רע
 ןלייפ וי ענייז ןעמונעגוצ טָאה גנילציו .ַא ןעמע ײּב
 רעד ייּב ץל ַא ןופ עלָאר יד יװ טינרעמ טזָאלעגרעּביא ןוא
 טזָאל אפוג ארמג ןיא רענייז ןעמָאנ רעד רעּבָא .טלעװרעּבײװ
 רעד זַא תורע טגָאז "ןוילמּת-ןב, ןיא ןּב דעד .שרעדנַא סעּפע ןרעה
 -ןּב ,ריע:ןּב 'לגפ) טרָא ןטמיטשַאּ ַא וצ ןדנוּבעגוצ זיא ןָאמעד
 ַא זיא הּבר שרדמ ןופ ןושניגרא רעד יװ ױזַא ; (רפכ-ןּב ,תיּב
 םוצ ןדנוּבעגוצ ןייז ןָאמעד רעזנוא זומ ױזַא ,?"םימה רֶׁשָי
 ןעמָאנ ןייז ןופ לייט רעשיווצ רעד זיא רשפא ;ץַאלַאּפ סרפיק
 ,ענעצס ,עדַארטסע טײטַאּב סָאװ ,ועמנפו= טרָאװ עשיכירג סָאה
 ןוילמא-ןּב רעטנוא .תודוקנ יד ןעמ טלָאװ .טלָאמעי .רעטַאעט
 : טַײטַאּב טלָאװ סָאד ןֹוא ,ט6סט 1 העעגסו1סמ : ןלעטש טפרַאדעג

 טניײמ ,ןײטשרַאפ וצ ןּבעגעג טלָאװ סָאד ;ענעצס ןופ ןָאמעד
 ןייז וצ טייגרעד רע עכלעו טימ קיטש עשימָאק יר .,יולה
 לי

 םעניא אתנולּפ-רּב ןייז טרעפטנעעגּפָא טָאה יוועל לעַארזיא
 שקידירפַאּב םיא .73--66 'ז "יווער, רעד ןופ רעמונ ןּבלעז
 .גנוניימ .ןייז יב .טּבייֵלּב רע ,שוריּפ םיולה טינ
 יװ םֵרָאפ רעד ןיא רָאנ ,עשידניא ןַא זיא ,רע טגָאז ,ללכּכ
 יז זומ (ןכערּבזָאלג ןוא ןעמָאנ דומלּת ןיא יז ןעניפעג רימ
 .רוקמ ןכעלטכירק ַא ןופ ןייז

 טינ טּפַאשנסיװ יד ,סייוװ ךיא לפיוו ףיוא ,ךיז טָאה רעטעּפש
 :ָאמער רעשידיי רעד ןופ לטיּפַאק םעד טָא וצ רעמ טרעקעגמוא
 יט .עינָאלָאנ

2: 

 -ןב ןופ דופ םעד ןסיװ וצ עװַאקישמ זיא ונוא רַאּפ
 רעד. וצ ױעּכָא זיא רעט :נַאסערעטניא ךָאנ ,םַאטשּפָא םנוילמת
 רעזנוא דש ןשידומלּת םעד ןופ םױרַא טפקַאװ ױזַא יו ,ןייג
 טפור י"שר זַא ,ןענָאמרעד ךיז רימָאל .ךושנ ַא ל רעשימייה
 ,טײצנַארפטלַא ףיוא ָאזלַא ,"ןירוקשנ ןויטונ .דש םעד ןָא
 .יד"עלּב ךוטמל ןירוקש, : טּביירש .תופסותה-לעב רעד - ןוא
 .גיישר טַאהעג ןעניז ןיא טָאה םָאװ

 טייוװצ ַא ךָאנ ןי"שר ייּב ךיז טנגענַאּב הש רעּבלעז רעד

 .'ץהרמה תיב לֶש דש, :טשטייט "ךורעא רעד }1

 0 יד

 ר ךוטנַאל - ךײרנײװ .מ

 ,ןוטײונ גנוביירש רענעטינעג ַא לסיּב א ײ טינרעמ ,לָאמ
 ןּב. :טּבײרש י"שר) "םילפנ ןּב, קורדסיוא בוא שוריּפ סלַא
 ךייא ָאד ךיז טָאה טוהָאק ןוא ,ב"ע דמ וטוב ןיא ("םיליפנ
 עינַאמָאסרעּפ רעד ןגעק .עיגָאלַאמיטע עשיפרעּפ ַא ןענוגרַאּפ
 םיוּכנירג סקַאמ ןרָאי רע-70 יד ןיא ךָאנ ןטָארטעגסױרַא זיא
 ןּבעגעגסױרַא ,1889 ,ךָאנרעד טָאה סָאװ ,רענעגייא רעד עקַאט)
 2ײונ :? טנקכּפעג ןוא ( ןט01500-126045006 (00ז68102121116 יד

 טקנוּפ ,טרָאװ שיזױצנַארפ ַא ,ךז שששרַאּפ ,זיא ןוט
 הליעמ טנכײצַאּב י"שר ןכלעװ טימ ,ןוימונ עכעלנע סָאד יװ
 תופסוּת-לעּב רעד ; ןענוילמת-ןּב ונייהד ,דש רעדנַא ןַא כ"ע וי
 ףיוא טסײה סָאװ ,רענעגיא רעד זיא פָאד זַא ,ָאד טגנערּב
 יד ןוטמל רעד טָא זיא אמּתסמ :ךוטמל זײצנַארּפ
 יר ןופ םענײא ןופ גנונעכײצַאּב עלעיצניװָארּפ
 רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא עלָאר עסיורג ַאזַא ןליּפש סָאװ ,ןונווח
 ןכ. ןטוסממוסז, אב ןכסןקוג121:65 ססחנןכ4-) עדנענעלס קלָאפ

 ןענעײל ןעמ ףרַאד רשפא ,(ו"א 659 ,639 ,698 יז ,658
 (80506 עקסָאּכ .מַא םָאװ ,16010065 ,160065 ה"ד ,ךוטעל
 :ױזַא .טריזירעטקַארַאכ 214 11 אסזזוגחס1ס קרעוװ .םעד ןיא
 טמענ ןעמ ;עקנילפ רעייז ןוא עסייװ רעיז ,ךעלהיח עניילק,
 תומשנ רַאּפ ,ןטסיײג עט ןוא עטפנַאז רַאפ ןָא ךיוא יז
 ,טעז ןעמ .?"עטפיוטעג:טינ ןּברָאטשעג ןענייז סָאװ רעדניק ןופ
 םענופ ןטלַאהעג ךיוא ןּבָאה םישרפמ יד זַא ,םיוּבנירג וצ טיג
 -רעװ טימ רעטרעװ עשידומלּת יד טרעלקרעד ןוא .ןּבױלגפקלָאפ
 -נַא ןיא ,טציא סָאװ טינרעמ ; ךארפשטקלאפ רעד ןופ רעט
 םישוריפ יד ךיז ןקיטײנ ,ןטייצ עֶרעדנַא ןיא ןוא 0 ערעד
 .שוריּפ .ַא ןיא אמוג

 -- געװ ןקיטכיר ַא ףיוא ףױרַא םיוּבנירג זיא .ֹזַא טָא
 -נַארפ רעד ןיא טרָאװ ןוא ףירגַאּב ןופ טַאטשּפָא םעד ןכוז ו
 -רעה טינ ךיוא רעּכָא ךיז טָאה רע .ךַארּפשסקלָא םעט
 ,ןזיוװעגפיוא טינ ןוא טייקיטכיר רעצנַאג רעד וצ טעװעטנורג
 גנורעלקרעד רעד טימ גנורעלקרעד םי"שר ךיז טדניּב םרַא יװ
 .תופסוּת ןופ טרָאװשטײט םעד ןוא

 ,10 יװער) ןיולה רעפטנע ןיז ןיא טָאה יוװעל לעַארזיא
 טרָא ןַא טנָאמרעד רע .!ט0ח יד ףיוא .ןזיוועגנָא ךיוא .(75--6
 דמושמ טעד ןגעק זירַאּפ ןופ לאיחי 'ר ןופ קימעלָאּפ רעד ןיא
 טנעײל סָאװ ,ה"י ןט-13 ןופ ּבײהנָא םוצ * ןינָאד סואַאלָאקינ
 ,המשנ ַא ןוא רעּפרעק ַא ןּבָאה |ןטסײג) ךס ַא, : ױזַא ךיז
 רעגיטש ַא ,קעװַא ןּברַאטש ןֹוא ןשטנעמ יװ ךיז ןרעּפכורּפ
 ןנוא אי ךיז ןעניפעג סָאװ ןוא ןוטיול טפור ןעמ סָאװ יד
 ףרַאד ןעמ, : יועל טקרעמַאּב וצרעד * .לָאצ רעסיורג ַא ןיא
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 הברה שי... :יוװא סָאד ךיז טנעײל (112 'מונ קעטָאילביבײלאנָאיצאנ

 (15) ךוּכיױרגַאל



 ךײרנײה .מ 27

 תוממות-ילעּב יד ןופ תועידי יד זַא ,ןּבָאה ןעניז ןיא שוג
 יאס ןכלעװ ףױא ךמוש שינ ךיז ןענײז ןענצלמת-ןּב ןגעה
 =עגנָא ןַאד םעד ףיוא יולב רדיעמ ןענייז ןוא רוקמ ןרעטלע
 ײז ןּביג ןעמַאנ םעד טָא - ;"ןענעפיל. ןיא ןּבױלג םענעמו
 םסזחמ ףט313 4207006ת1 6ט1-זנסזמ=5 2 80116) ןענוילמה:ןּכ ןײלַא

 ףיא ,ךוממל ןוא וטֹוופ ןשיװצ תוכייש ַא רַאפ זיא םָאה 5.
 רעד ןיא ןוא ,שינעדעהיצנָא לקערב ןײק ידעל םינ םִינ םעד
 ףיוא ,ןיוש ךיז ןעמ טָאה רופַארעטיל רעקידרעפעּכש רעצנַאג
 .ג טרעקעצמוא טינ ןינע םעד וצ ,םייח ךיא ליּפיח

 ןעניז םעד ןיא טינ ןיא ,טכערעג טרָאפ רעּבָא זיא יזעל
 יד ךופמל רעד טָא זיא אמתסמ:) םנימעג סָאה םיובנירנ יװ
 ַא רָאנ ,(" טנתפ יד ןופ םענײא ןופ גנונעכײצַאּב עלעיצניװָארּב
 ךומ מל זַא ,הדעשה יד ןגָאװצסױרַא ָאד םוק ךיא : רעטושּפ ךכ
 -דעּבא זיא א טרָאװ ענעגײא סָאד ויא וטױמ ןוא
 עקידרעפעפש יד םָאװ ,םעד ּבילוצ רָאנ ןרָאװענ טשדערגַאעג
 טרָאװ עשיזױצנַארּפ סָאד טנעקעג םינ ןיוש ןבַאה םישרפמ
 .קיזיירג טנעיילעגרעביא םַע ןיא

 =ױצנַארֿפטלַא רעד ןיא טָאה !8!וש עשיזיוצנַארפײנ סָאד
 יד ןופ .גילסיוא ןרפש ר

 ןמימ ,2 !טווסח ןטלהעג ה = 5
 לעב

 2 ץילעוע זישה וי תדכוי :הער הר-ןעע וישכע ?וווכ יישכ = =

 .ךעירפ לעי ליל ץרש רילוהש ורנויש לעו - ךככ רות זי
 כת 21 ריש ול3 ןעזיירכ טיצנ זש ןירע2עי

 | הבה !עד ןיא רימ ןּכָאה ענעניא סָאד
 5 -רימ ןעמוקַאב

 יא
 : .ןומיול

 | 4 ןופ רֶא םענעי טנעה ירד ןיא טַאהענ רימ ןטלָאװ
 א רָאג ןעװעג ז"װרעד רעד טל :

 | הפות ןופ רי-נתּכ ןײק רָאנ
 םינ ךיז טָאה קורדכוּב ןרַאפ ׂו

 -רעירפ יד ןופ רעּכיא ןקורד םעּכַאנסיא עײג ץלא , 3 טיהעגפיוא
 | 2 .ךוממל עמ טייטש ןקורד עלַא ןיא ןוא ,עקיד

 = הּכה םעד ןיא רָא ןטנַאמרעד םעד ןעמענ רעּבירעד ריז
 ,ןרָאװעג ןּבירשעג זיא 2 ןעוע די-בתּכ רעזירַאּפ סענופ "לאיחי
 .('ונעג טסואדַאּב םינ זיא

 םעד ןיא תוותזא יה ןופ םינש םוצ וצ ךיז ןקוק- רימ ןעװ
 =ע ןעװ ,לָאמ ןטשרע םעד טפױהרעּכיא ,ןומיול טרָאה
 -ראמ יד זַא ,ןײטשרַאפ רימ ןלעװ ,תודוקנ טימ ןּבירשעג זיא
 ןופ תחיתוא יד ןיא םיוא םעז "יז .ךעלגעמ רעײז זיא .גנוזיירנ
 ךעלנע רעײז יא +. עגַאל יד ;"ם- ַא יח טעמּכ םײצ רענעי

: 

= 
 : | -ץוקש עהוויכ-סנתיוו סרזיכ ןכרוץירפו תלטעו גן טיש

 4 6 .עצי לו שי: ץיוקסטתוויוי עמיב זער כרת עטה =
 | א ,קלכרכ רבג הלעטעהו :ןעג 1 יט ודיצכעש ןעתוו+ עתעעקדפ --
 / - עק תווידעלדינגו-ו היוטע סתוז-רנש סירישת טיי תשע =

 - .?עטילץעכ המושעו.ןעכ ורינעש ץתוזי 1: .תוטנעגותצו
 ר 2 רע

 : ":יראפמ לאיהי 'ר היכות :רי-בתכ רקזירַאּפ םענופ

 : יח דט ןעמלַאּכ ןכייא ןימ .ַאזַא ףיוא ."ד. = = עה א או לי = א א אן

 : ,ךוממל=-ןומיול יי קי טא
 ש - .ענרָאמ ןטכהפיוא ךיז ז ןעק טפידרשקירד ןקיטנײה םִייּב םָאװ ףראדאב ןעמ ןעד זַא ,גנונרעלנַא ןַא ."ןיסול. :לָאמ ײװצ םכד סָאסשנַא

 סיב ךיז ןעמ רָאט ,תואּב תוצ טסקעטַצ סצכע ןּב
 וקנָא זומ ןעמ ןוצ ןקורדרעּב

 ײיֵא ףיוצ ןקַאלרַאּכ

 .גפוג די-בתּכ םוצ ןעמ
 גע 6. 5605=177:68602519 ןַײז ןיא סָאה ןַאמעדיב 1

 ידצהריא-בנצ ןא ןיא טנַאמרעל ךיױצ 217 ': ,(1850 ןיװ) 1 דנצּב

 "עג סָאה חצ סיב רעּבָא ןוטטת ןוכ טזײרגרַאּפ זיא =ךוסמל, זא ,הרעה
 ןיא םעלבָארּכ יד סלעטשעגקעדַא סָאה רע סינ ,תויאר ףיורעד טכצרב

 ,גנאהנעמאזצ ןקיסכישעגרוסליק 8

 2 0(4:גמ88 10:0000821/6 1201/6560 8 2186 6506

 עגז:5 (1896) 10, 803: ,,/.ג 10זזמ6 !ג ק!נפ 2תסוסתתס 4

 ןט110 ם"-

 זיא תע
 *נעמ זיא ךַאז יד זַא ,ןזייװהעד יצ גינעג טינ רעּבָא ן ?=

 : .ביולג ויא ײ וַא ,תויאר ןעננערב ךָאנ ,ךפל

 ֹ: :תאר יד ןענַײז טָא .קידרעװ

 : : | 4,ןקַאפ עכלעזַא תונושל ענעדײטרַאפ ןיא ןּבָאה רימ א
 נ "יז ןענייז ןָאנרעד ,,ןעוכיוא ןייא טַאהעג ןֿבָאה רעטרעד זַא

 '/ { ע2טצ (16508:02816 06 1115ז2:8ז ,ץנוצ 'ל:פ 3

.60--09 



 ונאה 8 299
 ו

 ,טשּפ םעד ן ןעמ לייװ ,ןרָאװע ג טמירקרַאּפ יא = הייד ןריולדַאּכ טָאה גיוא* םיאיא
 -יַאפ ךַאיּפש רעד ןיא .ןּבילּברַאּפ ןיוש ײז ןענײז ױזַא .ןוא
 ,רעטָאנרעּפיּפ :ליפ רעײז ןופ ליּפשיב ןייא  .עטמירק
 טמַאטש .ןעמַאטש .ןופיפש .ןופ .טרָאװשטײט סלַא .טניד .ֿפָאװ
 ןַײז טַאה םצעּב אלא ערע ןופ סָאד

 טרעהעגפױא טָאה דײ רעד תעשּב רָאנ ,רעטָאנרעּפיּפ
 טכער םיא יב ןיא ,גנַאלש טײטַאּב  טֹומַײז זַא ,ןײטשרַאפ
 1 .ךיוא רעט טָאנרעּכיּפ ן רַאװעג

 עקיכַאדּפשדמערּפ לעיצעפס 43
 ןופ עשיאערכעג יד ןיא (תויזעיל

 אייל יז זאנ יא לאל אי אל ןיי
 ןענײז ײז זַא ,טלעטשענטפעפ נא ןיוש

 ת'ליש) זעטדעװ ע
 -עמלעלשימ

=.:;,.= 

 ַאיפשרמ עינב ץקיכאיפשרפמערפ יד ענלנ
 זי הויי=
 זיא י !וקמ

 ןיוא יא גיי ידיד
 !.צ ן,-65- עו

 ךָאנ טָאה רעדיינשניישש .םרָאּפ .רעטזיײדגדַאפ .קרַאטש .ַא .ןיא
 זעט, ם;ד בג ןנעלפ םישדפמ יד זַא ,ןזיזעגנָא * 1843 .ןיא
 ;טנעקַאּב ןעװעג ןײלַא יז זיא סָאװ ךַארּפש ַא ןופ אקזד טינ
 ַא רעניטש ַא טנעלפ טפקעט ןרַאּפ דובכה-תארי םיוהג .ןופ

 יי יא =
 א =

 טיי 6 ראפ ןעננערּב
 ועד. ַא רַאפ ןעננערּב ןופ רעּביירש ןַא .:ורעד אפ

 טָאה רע םָאװ ,טרָאװ שיזיוצנַאדפ
 - הנחּכ רעד ןיא רָאנ ּכה=תאִרְי = .רּבחמ רעד

 .טמירקרַאפ ןיא טיירדעצ ךעלקערש רעטרעװ יד ןעמ טָאה דכעידּב

 נַא ןַא ייּב טנעײלעגפױדַא
 ,ווויי ז זאא =

 ןאי י/= ! =

 = :*רעגניסעלש טפינַאמָאר רעד םעד ןנעװ טּבירש םע סָאװ טָא
 א יי טראהעגומַא ריי 1 בוא; רעדייא דנַאל העדנַא

 ןגעורעד טינ בור סָאד ךיז רע טנעלפ ,לַאניגירַא ןופ רבחמ רעד ת
 -סיוא ןקיכַאדּפשדמערפ ןכעלדנעטשרַאּב טינ םעד ןנ עוד
 :רַאפ ָאי םיִא טָאה רע ּכיוא, ,םיא .ןטײּברַאפ וצ רעדָא קותד
 טָאה רע ;ךַארּפשרעשט ןייז ןופ טרָאװ ַא ךרוח ,ןענַאמש
 םדָאֿפ רעד 2 יב :כויד זיא רע זַא , טניימעג
 ןײא ןעװ ,ןעװעג ענעגַיא םָאד .ןענופעג טָאה רע םָאװ

 רעד בוא ,,לָאמטּפָא דָאנ ...ןשייװצ םעד ןריטיצ טנעלפ רּכחמ
 -יא ו יד ןענייז ,רעטלע ןכושח- ַא ןיא- ןעװֶענ- ןיוש זיא לַאניגירַא

 ןַא .דַאב ירא ךעלדנעטשרַאפ .טינ
 טלַא יה ז ךַארּכ

 זַא ױזַא ,ךיז ןעמערופרעּביא .ןוא .ןעלקיװטנַא : ןייא : ןיא - ךָאה
 == ןעא .םייה אל .ןעניז או רע
 ג ןיטולחל םורַא רָאי קי עכעלטע ןיא ןיוש לָאמטּפָא
 םייּב ךיז ןּבָאה יױזַא ׁשָא .ןעננַאנעגײעטניא ןצנַאגניא רעדָא ןשיב
 ןוא םעד ןיא טרָאװדמערּפ ענענַאטשרַאפ טינ סָאד .ןּכענרעביא
 ןּבָאה סָאװ .,ןזירג טעבנגעננירַא גנירג ץנַאג לַאפ םענעי .ןיא
 ןעמ סָאװ םיוק זַא ,טרָאװ םָאד טמירקרַאפ יזַא לָאמטּפָא

 ןעװעג רעטרעװ .עקיזָאד
 ָאװ ; דנַאל ןּבלעז םענופ רעּבײרשּפָא
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 יי לײמ

 ,איי
- - 

 ןעק
 ףעד סימ ךיוא ךיז רימ ןענענעגאּב ןכַארּכס ע"עדנא ןיא 1

 יָאנ רעשלדײמ רַבשטיײד רעטַײרּפשרַאפ רעד אט .גנונײשרעד רענעגַײא

 יד-ע רעשינַאמרעג רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןופ ןעמונעג זיא 11:ז4ה24 ןעמ

 ,יײלָעגרעּביא ןסוטיצַאט יּב ןעמ טָאה תועט יּפילע .ןאסז{חטפ ןיסעג

 יריּבעגנײא ןעמָאנ רעד ןיוש ךיז סָאה ױזַא ןיא ,ז|ַא א טַאטשנָא טנע
 לועל ךַארּפש רעד ןיא זייחג ןטימ טרעג

 2 0016 1זסת1052:20810060 216ת06ת16 ֹוחו 660060ז2-
 ןפס068 טמ4 !תזס םסתטשטמק זהז 016 !{ותפטופנא 8

 1845, ןשי
 3 תוס 21/02ת26519006ח0 ט00ז16ז 1זמ אוגסחפסז ׁשוֹוזִצ
 208 46ז 20522406 065 616/מ5 ,,168126 241:63זנ!װ' עסם

 םז. םט34גע 5081635/096ז, 212102 1899, ק. 7--9.

 .דנו

 = יי - } יז יי
 ָו
 26 ןופנַאל - י =

 ?ראד ישרה = יא איי עקיד תליח ת = אוזאייציררווד - ןישיא
 ףרַאד וצרעד טלַאטשעג עקירתליהּת סָאר ןקנעקרעד טציא

 טסיילפעג רעדיװ דיז ןּבאה ן טסיּפָאק לייט זַא ,ןבעגוצ ך ךָאנ ןעמ
 א אי אפ יי ן-=

 יד 8 יי
 ו ן= =

 ם אי יד יוד ראו; א=ָיָזיי
 ןבָאה - רעד .ןיא ןעגנולקעג ןעגנולסעג י וי ' ןיַא יא= יע;

 יי; יי יי ;למיײד רעייז ןל=  .דאהרםןיז
 ,רעטעּפש ןיא .הפוקּת רעײז ןוא ז ןיפ ךַארּפש ּפ דנַאלמײה רע

 -ָאק םייּב טעּברַא יד ןעמונעגוצ טָאה ץַאז םרעקוחד םעד ןעוו
 טינ ןפוא ןיאַּב סעסָאלג יד ןופ לרונ רעד זיא ,ןעּפ סטכיּפ
 ןַא טקיניּפעג ןא רעטײהװ ײז טָאה ןעמ ; ןרָאהעג רעפעּב
 ַאְיַא ןרָאװעג ןּפַאשַאּכ זיא רעגייטש סעד ףיוא ..תונמחר םוש
 ַאּב ,סנײא ןעװעג תליחת די סָאװ ,טרָאװ ַא זַא ,שַאמשימ

 םָאד .ןטלַאּטשעג טכַא-ןּבז ןיא טנייה זנוא רַאפ ךיז טזײװ אץ;א-א;יגיידו *
 -רַאּפ רעמ ךָאנ זיא ןזייר:-קורד ןוא -ּבירש .ןופ .ןעגנירדנרַא
 ;ירג טזָאלרעד הביתּכ יד סָאװ ,םעד ךרוד ןרָאװעג טרעטכײל
 ,כ ןיא ב ,ר ןוא ד לשמל ,תויתֹוא עקיצנײא ןשיװצ תועט ַא
 ואװ ,ןלַאפ שפיה .וליּפַא ןפערפ סע ;נ ןוא ג ,י ןוא ו
 טרעקרַאפ רעדָא ןעייװצ ףיוא .ןמירענרעדנַאנופ זיא  תוא .ןייא
 ןַפ .יזצ יד ,,רעמ ךָאנ .םענייאניא .ןכָאנעגפיױנוצ .ןענייז ײװצ

 ןוא טרָאװדמעדּפ .ַא ןענעכײצַאּב וצ ןעניד סָאמ (') .ךעלקי
 -סניא רעדָא ןטצעל ןרַאפ טלעטשענקעװַא בור סָאד .ןרעװ
 ןוא טרַאװ ןיא ןרָאװעג ןנײצעגנײרַא .ןענײז .,,תוא . ןטצעלרַאֿפ
 ."תויתיא ןיא ןרָאװעג לנלוימ ןפוא ַאזַא ףיוא

 ,םואעזומ ןשיטירּב ןופ די-נתֹּכ ַא ,ירטיו רוזחמ ןיא (ג
 : עז ירע ,ןאטי=ידו םיוא

 ןיא אמתפמ , ךיירקנ ַארפ ן יא { *= י ןא- 7; זיא סָאה

 ה"י ןש:13 ןיפ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךרעּכ ,דנונרוּכ

 .ןּברשענ טײטש (8 הרוש 541 יז ,1859 ןילרעּב עּבַאנפיוא)
 ןטלוט , םיחרכו ,םיפשידו ,יטיסו םידשז , ןיחוד , ןיקיזמה

 --| = ? = יו י=' ,,= = - 6 .ן 2, י2,= ו,ןהוו ',| ץ י'=י3-..ײ

 א= =י ירל גיופ "-+ד
 . =: וו עב וו

 :ַאַּב ךײא טָאה "ןטלש. זַא ,רעשמ זיא רעגניסעלש
 ָאטינ ןיא -- טכערעג ויא רע ּבױא ."ןופיול. : ןטײטַאב טכרַאד
 רימ זַא ,סָאד טסייה--ריפפיוא יז עז ח ןקפפ ֹוצ טנורג םוש ןייק
 ,ארבס ענײמעגלַא ןַא רָאנ טינ ךוטמל רעמנוא ענונב .ןןּבָאה

 טרָאװ ענעניא 6 ;ד יאוו ,לַאפ

 וערעפ םָאמ רערעפערג

 ןטייוצ .ַא ךיוא רָאנ
 ןוא . ,ןרָאװעג שמירקרַאפ .זיא

3 

 .תוֿפמוּת ןיא יװ
 ןגעװ הרעשה סמיוּבנירג (ד

 יַא ןיא ךָאג

 ךפ ַא ךיז טנייל 6
 -י* * יי יי -לייז ןסייײיז יז . ררלא לתייא -ויביייייי
 ןיא טכואװַאב קינ 3 העינ ןעב ז ײז ;לכש ןפ ועקינייװ

 ןוא ןעװעג זיא !ט6מ םָאװ טײצ רעד ןיא ,אפוג ךיירקנַארּפ גיי =י4ו=
 -כעלנע יד יא בֹנַא .!דנַאל ןצנַאג .ןיא טײרּפשרַאפ ןּכילּבעג
 ךושמל ןוא 1606 ,16006 ןשנװצ עיצקנופ רעד ןיא טייק
 רע ןעמיוּבנירג : יב ןרָאװעג ןפַאשענ

5 
 =נַארכ נעג טינ ןוא רוציקּכ קרַאטש טָאה

 1 א ז0002065016 61 ח6זש611- ןיא .רוקמ ןשיזיוצ

 סָאװ ,םעד ךרוד רָאנ ןעמיוּבנירג
 ןייז ןיפ טריטיצ

 -עַײל ,914 'ז ,1842 וירַאֿפ- ,6 סט ןופ (ס6

 רעדָא 160669 ,:600065 ןעמָאנ םעד טָא טיג ןעמ, :רימ ןענ
 ַא ןופ תו'ח עניילק וצ 5

 גיווריי רעכע ױ ךיוו
 ' טייקנ לַת עלנייוע (

 ןופ ,טײקפײװ רעקידנעקנַאלּב
 -םילשסיוא ךיז ןזײזַאּב סָאװ

 לטבמ 1595 רָאי ןיא טָאה ָאורָאּב

 טעידַאנעגנײא ךיז ןּכָאה טרָאד לייװ

 ןופ טנעמַאלרַאּפ רעד 4

 ,זױה א ףױא עדנערַא ןַא ןעװעג

 .ןענעטיל



 ןטנַאל - ךײרנײװ 8 31

 ןימ ןייש רעכַײלּב רעד יב ,טכַאנייב .ךעל
 עשירעפיטש ןוא עטפנַאז רַאפ ןָא ךיוא יז טמענ ןעמ .הנבל רעד
 -עדײא ןּברַאטשעג ןענייז סָאװ רעדניק ןופ תימשנ רַאּפ ,ןטסײג
 ןיא טנעקרעד ןעמ טָאה שיטקַאפ .טפױטעג יז טָאה ןעמ

 קידנעגנירּפשמהַא ייד וו ויי ר סו י,ירשא

 ןּבָאה סָאװ ,ןטנגעג ערעזנוא ןופ ךעלעמרַאה .יד-.16/0065 יד

 ,י'1611058 - ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןטייצ עטלַא יד .ןיא
 ךיוא םעיצקנופ .ענייז טול זיא ןעטיל רעד ,טרעקרַאפ (ה

 טריזירעשקַארַאכ סע יװ טָא ; ךוטנַאל רעזנוא וצ טנעָאנ רעיײז
 :808 ,10 סז8װס םוסווסמחגוזס רעטנָאמרעד ןיוש רעד םיא

 טלַאטשעג ןיפ טייקלדיײא רעד ןוא סקואו ןקירעדינ םעד ץּוחַא,
 ; תונסעּכ ןוא טייקיפיפ .ַא טימ ןעמיל רעד סא .ךיז טנכייצ
 רָאנ ,ןכַאמ וצ קזוח- הטונ ,ןעמענ 'וצ המקנ עו זיִא רע
 וצ טונ זיאס .גנוי רעליואװ ץנַאג ַא רע זיא ןעמעלַא ךָאנ
 טכעלש זיאפ יװ טקנוּפ ,ןענעטיל .יד טימ דניירפשוג .ןייז
 טפיױק ןוא לומ טָאה םָאװ םעד רַאפ .אנוש ַא יז .ןייז וצ
 -ניא עליוה ןּכעל סָאה ןיוש זיא טײקילעוטײל רעײז ןייא ךיז
 םעד ךרוד .ןןָאשעגּפָא ןרעװ ןטעּברַא ערעװש עלַא .טייקמענעג
 טיה רע .טפָאלש עשזעטָארּפ ןייז סָאװ טייצ רעד ןיא ןעטיל
 ןייז  ןופ רעדלעפ יד ,םייח-ילעּב יד , רעדניק יד רעהפיוא .ןָא
 ןּבָאה ןענעטיל יד זַא ,ןעזעג וליִּפַא טָאה ןעמ .דניירפ ןוג
 םעד ןופ סָאּנעלַאּב םעד טלָאגעג ןוא לװיטש יד טצוּפעג
 ."טנדרָאעגנײא  ךיִז ןּבָאה יז ואח זיוה

 ,לרש רעזנוא וצ רעמ ךס ַא סיװעג ךיז טּפעלק סָאד
 עכלעו טימ ,רעדניק עטפיוטעג-שינ יד ןופ תומשנ יד רעדייא
 .ןדניּברַאפ םיא .ליװ םיוּבנירג

 ינ זיא ךוטמל זַא ,היאר ַא ךָאנ רעּכָא ןַארַאפ 0
 יד ויא םָאד ;רפוסה תועט רעדָא םופדה תועמ ַא יװ רעמ
 ןויטונ ס"ישר ןוא תופסוּת ןופ תורוש יִד ןשיווצ- תֹוכייִש
 ףיוא ןּפינקרַאפ וצ טייקכעלגעמ ַא שיג הרעשה רעזנוא זױלּב
 .תופסוּת טימ י"שר ןפוא ןקידלכש ,,ןכעלטַײר ַא

5 
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 םעד ןכָארּבענ גונעג ךיז ןּכָאה ןגָאלָאליּפ עשינַאמָאר יר
 עיגָאלָאמיטע ןעװ ,טייצ ַא ןיא .!טזזח ןופ םַאטשּפָא ןפיוא ּפָאק
 ײרעליּפשעג ַא רָאנ ,טּפַאשנפיװ ןײק טינ ןעװעג זיא

 שינײטַאל ןופ טרָאװ סָאד טריפעגפיורַא 1 שזַאנעמ טָאה ,ַאזַא

 עטדײשעגּפָא יד ,(ףַארט ןטשרע ןפיוא טנעצקַא) !סחנוגזספ
 :ַאזַא ןעוועג זיא עיניל ןייז .תומשנ

 ,.1 11, 46 !6זמטזס5. { סתוטזעפ, !סעטז61ע5פ,16ת116-

 וומטפ,160ז61/מו1פ, !6ט!עתטפ: ןטוומטפ,1411ת".

 ןעמרָאפנשיװצ עלַא יד ןענייז יצ ,טגערפעג טינ טָאה שזַאנעמ

 טלָאמע ג שטָאכ ןענָאק יצ רעדָא ךַארּפש רעד ןיִא ןַארַאפ
 םענעי טימ טסנרע ןעגנַאגעג זיא רע .ןעגנולקיױשנַא עניזַא ןײז
 רע ןעװ ,טָארקענַא רעשידַי רעֶד טַײנפ ןכלעוו טימ ,גנַאג

 =יפ, עװקסָאמ ןיא ךיז ןפור לַּפָאק רעקשישייא םעד טסייה

 1 14608296, 101000021/6 6ועחנס10810ט6 06 12 1206
 118ת00156, 1'גתפ 1694, 460.
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 ,לּפָאג זיא ּפיצנירּפ .ַאזַא טול "טערַאל
 .טעראליפ זיא ַאקליפ ןוא ַאקליפ זיא ַאקליװ ,ַאקליװ
 א ראש 8 גנַארדעג ַאזַא ךיז טָאה ה"י 17 ןופ
 .לכש ןפוא טגַײלעג טוג ץנַאג "ןעטיל,

 ענעדײשרַאּפ טכַארּכעג ןעמ טָאה ה"י 19 ןוא 18 ןיא
 1823 רָאי ןופ ךוּברעטרעװ שיזיוצנַארפ ַא .םישוחיּפ ערעדנַא
 םימ ,ערטיל אי ,ןטוו6ז ףיוא ןפעדט טוװרּפעג טָאה
 שינַאמרעג טימ גנַאהנעמַאזוצ ןפיוא ןָא טזייװ ,רעטעּפש רָאי 0
 טשרע טָאה געװ ןקיטכיר םעד רָאנ ; ןיילק ,(01006 שילגנעג 101
 ןיא ,ןינע רעדנַא ןַא קידנעלרנַאהַאּב ,בגַא?ךרד ירעשוּב ןזיוועג
 ןאװח ןופ ןעמרָאפ ערעטלע יד ףיױנוצ טלעטש רע .0
 =עיָארט ןשיזיוצנַארפ-טלַא ןיא ) חס/טטחפ ,מגו{סה ,ןטווסמ נייהד
 ,(ןשינעעזרַאפ=םי סלַא טנכיצַאּב ה"י ןט-א1/ ןופ ןַאמָאר
 טמַאטש ןעמָאנ רעד זַא ,הרעשה יד םױרַא טגָאז רע ןוא ,זצסווגמ
 רעשינײטַאל-רַאגלואו דעד ןופ רעקיטכיר ,אטקוטחטפ 'טַאל ןופ
 קנַאדעג ןשיליעטסײא גולפ ןיא ןקיזָאד םעד .אפקוטמטזח םרָאּפ

 .ןיא לכָאג לּפָאק :
 םוצ

 -רעד .םיא טָאה קיטלינדנע ןוא ,"עישיס טלקיװטנַא .טָאה
 קיננַאלק ? .סנַאנעענש .דע .פ טסינַאמָאר רעשטייד רעד ןזיװ
 ןַא ךרוד ךעל:עמ ןרָאװעג חטווסח וצ גנַאנרעּכיא רעד זיא
 ;ןטַאש ,םטוז רערָא טכַאנ ,חטז ףירנַאב ןטימ .גנוהיאיצָאמג
 ךָאנדעד ןוא ,ךעלריטַאנ ץנַאג זיא עינָאלָאמיטעסקלָאפ אזַא
 ןיא םלדנַאוהַאפ עיצַאלימיסיד ךרוד ח עטשרע יד ךיז טָאה

 יװ :ענַא-ּפ ענײמעגלַא רעמ ַא טלעטש סנַאגעענש רָאנ
 ןיא ן-ָאװעג לגלוגמ טָאנרעפַאװ רעשימיור רעד סָאד זיא .יױזַא
 ןלָאװעג דעדורב רעקיטכעמ סעסואעצ סָאד זיא יװַא יװ 9 ;ל ַא
 ?ררוי ַאזַא

 רעמױר יד יב יא ןוטּפענ זַא ,סױא ךיז טזָאל סע
 עיצקנופ יד ;םי ןופ רעקיטלעװעג רעד ןעװעג טינ הליחתכל
 עועיגילער עשיכירג יד תעשּב ,,ןּבעגעגרעּביא םיא ןעמ טָאה
 גנוקריװ רעד רעטניא ,םיור טציײלפרַאפ ןּבָאה ןעגנולעטשרָאּפ
 -םקלָאּפ ןשימיור  ןיא = טָאנ-םי ןשיכירג םעד ןופ
 ףעשטיד רעד ןזיוועגפיוא טָאהס יװ ,ןעוועג ןוטּפענ זיא ןּביולג
 טָאה ןעמ סָאװ טא ַא 0 יקסװעשַאמָאד . רָאסעּפָארּפ
 ןשימורטלַא םעד .םעפמינ יד טימ ךיילגוצ טרעּפכַאעג .םיא
 ,עילַאג ןיײק טריפעגנירַא רענלעז עשימיור ןּצָאה טָאגלַאװק
 ַא טימ ןטפָאהַאּב ןוא ןּכָארשעגּפױנוצ ךיז רע טָאה ָאד ןוא
 ןפוא ןיכ ַאזַא ףיוא .טײהטָאג:ךימ ןוא -לַאװק רעשיטלעק

 ? 46960061606 2106, 401000002106 22100ת2/ 06 3

 ןגמפט6 1ז2002:56, 02115 1853, 11. 6

 ג !. 80000606, םתסטטס 6065 1209065 זסזמגותספ,

 אשזוו (1880), 302.
 'ׂ 4 ֿפטסנסז/ סזטמסזופפ 06 10012015606ת 2040010916

4, 

 5 +ןאסקגמשפ--!טוותא , 25. 1. 70ת1201960066 "6
-564--557 ,(1900) 2681 

 6 {סזגגפס0סשּפאע, (:011652000602012/6 646ז ט654-

 66 טצסמסמ 26115000020 181 (0650010016 טמס !(גתפו 0 (1806)
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 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןוא ,רעטלעלטימ ןיא רעבידַא רע זיא
 ןוא שרירענעגעד טָאג רעשידייה רעטלַא רעד טָאה םוטנטסירק
 ,ןָאמעד-רעפַאװ .ַא עקַאט רעייפ .ןָאמעד ַא ןרָאװעג ךעּבענ זיא
 ךָאנרעד ,ןיידַא רעסַאװ .ןיא .גערּב ןופ .רעדניק טּפעלש סָאװ
 :ַאװרעג ייּב .תורימ ערעגרע רעדָא ערעסעּב שימ ,לדש ַא םּתפ
 ןעניפעג ,ה"י 13-15 ןופ רעניירש .ַא ,ירעבלימ ןופ םויז
 ןפור ןזיוצ:ַארּפ יד סָאװ, ,ןענָאמעד ןופ גנוכייֵרשַאּב ַא רימ
 דעייז ןענָאמדעד סָאװ .ןיא יט סזוטמז רעדנעלגנע יד ,ןאסמוומז
 ַא ןוט וצ ןרעג ךיוא ןענייז יז :רעכעטנַאל ערעזנוא קרַאטש
 :נָא עבט ַא ךיוא ײז ןּבָאה טייז רעדנַא רעד ןופ .רָאנ ,הבומ
 ןיא . יז ןריפרַאּפ ; וצ ,םרערנזייר עמַאזנייא ףיוא .ךיז ןצעזוצ
 ?ליה ַא טימ יז ןופ ןקזוחוצּפָא ךָאנ ףופ םוצ ןוא עטָאלּב ַא
 .1 רעטכעלעג ןקיכ

 -עג םיוניש .עכעלכַאז ןוא עשיטענָאפ .עקיבלעז יד טָא
 יישר ןופ טסקעט םעד .ןכײלגרַאפ רימ ןעוו ,ךיוא רימ ןעניפ
 ןויטונ טרָאװשטײט סי"שר .ב"ע וי הליעמ וצ תופסוּת ןוא
 ,ףוטייונ םעד ןופ גנוּירש עכעלטקניפמוא ןַא לסיּב ַא זיא
 ןקיּבלעז סענופ םרָאפ ערעטלע יד זיילּב זיא סָאװ יחטווסמ ָאזלַא
 ןיא םעקצַאש ןרהא-השמ רעּבירעד יא טכערעג טינ . .טרָאװ !

 ילעב...ע :טּבײרש רע ןעװ ,199 יז ,64866) 1 "חתפמה, ןייז
 ןירוקש ותוא אוה ןוילמת ןב יכ ...םרמאּב ...ל"ז תומסוּת
 דרשה אוה יכ רמואו ז"ע קלוח "שרו ...ז"עלב "ך"וממל,
 ןוא ןוטייונ ; תקולחמ ןייק טינ יא סָאד ,6"ןויטונ, . ןירוקש
 טצונעג טָאה י"שר .שיטנעדיא ןענײז ךוטמ:ל=ןוטיול
 :יֵלֲעַּב יד ; ןוטּפענ 'טָאל םוצ רעטנעענ ,םרָאפ ערעטלע יד
 טימ םֹרָאֹפ ערעגנײ יד ,רעטעּפש רָאי 900 טימ ,תופסותה

 יצ טינ סיײװ ךיא -- ןענָאמעד ןימ ַא טנָאמרַאפ דנאלגנע 1
 יַאבמוא ןַא ןופ ןטלַאטשעג עקידתודוס רֹעֹדָא ןענַאטעד ןגָאז ךיא לָאז
 ןוא ןענוטפענ ײז ןפוה |ןזיוצנצקפ---| רעילַאנ יִד סָאװ--םאטשּפָא ןטנעק
 ןופ תומימּת יד ןצונוצסיוא עבט א ןּבָאה ײז ,ןענוטרָאּפ רעדנעלגנע יד
 ּבילוצ טכַאנײּב ףיֹוא ןענײז ענעי תעשּב ןוא ,טײלספרָאד עכעלגעמראפ

 יד םגה ,רעײפ םייּב םיצולּפ ךיז ײז ןעמערַאְװ ,ןטעברַא עקיבוטש יד

 סיורא ןעיצ ײז סָאװ ,ןגײװצ סיוא ןענעהּב ןוא ,טכאמראפ ןענײז ןריט
 ,טלא סיוא ןעעז ײז .,ןלױק יד ףיױא סָאד קידנגײלפיוִרא ,םעזיב ןופ

 ןּבלאה ַא םיױק ,רעקנישטנײלק א סקואװ רעיײז ,טשטיינקעצ זיא םינּפ רעײז
 ביוא .סעטַאמש עטעװעקוטשעג ןיא ןָאטעגנָא ,סײהג יד רעגניפ ןבָארג
 ערעװש ַא ןריפכרוד ףרַאד ןעמ רעדָא בוטש ןיא ןַאראפ סעּפע זיא'ס

 יװ גנירג יױזַא ּפָא סָאד ןעוט ווא וצהעד דלאב ךיז ײז ןעמענ ,טעּברא

 ױַאנ .טינ ןטאש ןוא ײז ןענעק ןגלָאפ זא ,עבט רעײז זיא'ס ,שטנעמא
 ןא ןעװ ונייהד :ןדָאש ןכַאמוצנָא ףיוא ײז ןבָאה רעגײטש לקיטש ןַײא
 רערעכיזמוא רעד ןיא קידנטײר יא סע ןעװ  טרָאּפ רעדנעלגנע
 ךיז טּפאכ סונוטרָאּֿפ חעד זא ,ךיז טפערט ,טכַאנ רעד ןופ שינכשוח

 ,טיצ ערעגנעל א טײלַאּב םיא טָאה רע יװ םעדכַאנ ןוא םיא וצ ףױוחַא
 ןםײל ןיא דרעפ סָאד ןײרַא טריפ ןוא טעגײל יד סױרַא רע טסײר
 יװ ןרעגלַאװ טרָאד ךיז טנײלּב שטנעמ רעד סָאװ טײצ העד ןיא ןוא
 יכעלעג ןופ קידנכײק קעװַא סונוטרָאּפ רעד ךיז טײג ,רעטדימשעגוצ ַא
 סנשטנעמ םעד ןופ קזוח רע טכַאמ ,ליפש ַאֹוא טימ ,ױזַא טָא ,רעט
 ,406 0408 וומקסו12//טט9+ ,סיזנעירעבעללי'ט סויזאוורעג ."תומימת

 ףסנַאנעעגש ייּב טסקעט ןשינײטַאל םעד טול טכַארּבעג 03 יפאק

 ,ב"ע ,ד"מ תוחוכב ןיִא אפוג םיא ײב ןענעגעגַאג רימ סָאװ 2

 234 ףוטנַאל --

 י"כ טעה יא .ךיוא .ןיוש .רימ .ןעניפעג .םדָעפ = ל. עּבלעזיד +'!
 טּבעלעג טָאה סָאװ ,זירַאּפ ןופ ןלאיחי 'ר ןופ חוּכיװ םעד ןגעװ
 יהי 13 ןופ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא

* 

 ןופ עיגָאלַאענעג יד ןענופעגסיוא רימ ןּבָאה ױזַא טָא
 ;םוחי ןייז טימ ןעמייַאּב ךיז געמ רע .ךוטנַאל ןשימייה רעזנוא
 .טײהנעגנַאנרַאּפ רעטַײװ רעד ןיא ףױרַא ןריפ ןרוּפש .ענייז

 ;נולעטשרָאפ רעשיזוצנַארּפטלַא רעד ןשיוװצ  גנודניּבראפ יד .

 :נוא ןוא תופסוּת ןופ עיציניפעד רעד ןשיװצ ,טיז ןייא .ןופ
 -מײשַאּב ַא ויא ךוטנַאל ןגעװ תוישעמ-סקלָאפ עקיטנייה ערעז
 ;גנולקיװטנַא ןופ עיניל יד זיא טָא .עכעלרעּפ

 .עפישש -- ןָאמעד -- ןָאמער:רעסַאװ -- טָאג:רעסַאװ
 םישנה ןיּב ליגרו ןטק קונית ומּכ) לדש (רעזייּב-טוע  רעשיר
 ןופ ןטנעמעלע עדייּב ןיוש רימ ןכָאה ָאד .(ןהּב ץצולתהל
 : עיסרעװ (רעצינעשטשעלּפ רעד ןופ רעגייטש ַא) רעקיטנייה רעד
 :עג טָאה (םישנה ןיּב .לינר) ןעיורפ ןשיוװצ םנייז ןליּפש סָאד
 ?רַאװק .ַא רַאפ ןּבענעג םיא ' טָאה ןעמ-זַא ,וצרעד טּכַארּכ
 טכַארּבעג טָאה םנייז ןטעּפשּפָא סָאר ןוא ; לוש עשרעּבייװ יד ריט
 ןופ .קהבומ-ןמיס .ןטימ ןעװעג הכומ םיא טָאה ןעמ זַא ,וצרעד
 .גנוצ רעגנַאל ַא טימ -- רעשעּפש ַא

 .נַאל םענופ םַאטשּפָא רעד זַא ,רָאלק ָאולַא ויא םע
 טינ :רעשידמול ַא רָאנ ,רעשינומה ןייק .טינ .זיא ךוט
 ןעגנורעדנַאװ ערעײז ייּב ןעמונעגדעּכיא םיא ןּכָאה ןדיי סָאװ
 יר רָאנ ,עּפָארײא-חרומ ןייק ךיירקנַארּפ ןופ ןגָארטרַאפ ןוא
 ןשיוצ קירוצ טלַאדּבעגנרַא תופסוּת ןופ םיא ןּבָאה רענרעל
 ךוטנַאל רעד סָאװ ,רשפא ךיז שרעלקרעד טימרעד .ןײרַא םלוע
 ,ןעגנידה ןופרעד ןגעמ רימ ; טנעקַאּב קיצניװ ױזַא ךרע-יפל זיִא
 טקעריר ןעמונעג רימ ןּבָאה ,רעגײטש ַא ,ךעלעטערש יד זַא
 ,ליױמ וצ ליימ ןופ געװ ןרַאּבלטיממוא ןפיוא ,ןשטייד יד ןופ
 ןעקנַאר רימ ןגעמ רעכעטנַאל יד רַאפ םָאװ טייצ רעד ןיא
 : .םידמול ערעזנוא

 ןנָאה ,חופםוּת ןופ ָאי ּביױא :הישק ןיײא רעּבָא טּביילּב
 לכּב םידמול עלַא קיסעמכילג ןסיװ טזומעג ךוטנַאל ןגעװ ךָאד
 ,ןסײר ןייק ןרוּפש ענייז עלַא ןריפ סָאװרַאּפ ? לארשי תוצוּפּה
 ?עירָאטירעט רעשצענערנַאב:גנע ןַא ףיוא

 ןעמַאטש סע ןענַאװ ןופ ,חטש .םוצ וצ ךיז רימ ןקוק
 רימ ןזומ ,* ךוטנַאל ןגעו תועידי -עקיטציאזיּב ערעזנוג עלַא :

 .ד"ּבח ןופ עירָאטירעט יד זיא סָאד :ןלעטשטסעפ
 ןיא זיא רשפא זַא ,ןגָאז טגעמעג ןעמ טלָאװ ארבס ּפ"ע
 טלָאמעי ;לדש רעזנוא ןגעװ סעּפע ןַארַאּפ םירפס עשי"דּבח יד
 ןטליג ןכַאז ענױזַא ןיא רעּכָא .תוישק עלַא ֶעְּוַא ןטלָאו

 ןתופטות יד ןעמאטש 40 'ז ,ךוּב עטריטיצ סָאד ,ץנוצ טױל 3

 טרָאד) זיא ף"ר .עלוש (ף"ר) סוהילא ןב ץרּפ 'ר ןיֿפ ;וליעמ ףיוא

 .1300 ןיא ןברַאטשעג (31 'ז ,אפוג

 טינ ןיא עכלעװ ,גנוקייטטימ עקידקפס סקיו טנכערעגּפָאראצ 4

 ,טריזילאקָאל
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 -ַאֹב ּפַאנק יצ ןיּכ ךיא ןוא .,ןטקַאפ רָאנ ,תורבס ןייק טינ
 ןעֶנָאק לָאז ךיא זַא ,רוטַא ַארעטיל-ד"בח ןינע םעד ןיא טנװַאה
 ןשינעגערּפכָאנ ןוא ןשינעכוז עניימ .סיוועג ףיוא ןגָאז סעּפע
 י .טכַארּבעג טינ טַאטלװער ןייק וצ לײװרעד ןּכָאה

 ס

 ריח פ
 רעדנירג ןטימ ךוטנַאל םענופ גנודניּברַאפ ןייא ,! =ו ןופ

 ,ןענופעגסיוא ָאי רעמָא ךיא .ּבָאה ,ןענמלו-רואינש . 'ר טימ
 םוצ געװ ַא ויא םָאד זַא ,ןיז ןעק סע ןוא
 ןופ ןדָאװעג ריואזעג ךיא ןיּב השעמ יד .שינעטעה םענופ
 ױ טָאה רע זַא ,טּבירש רע ;הפי 'ה ןטנָאמרעדנּבױא .םעד
 :גלייצרעד .ןשטנעמ ערעטלע ןופ טרעהעג לָאמ ליפ וייוודניק.
 -ַאּב ."םידיסח ערעטלע ןופ טרעהעג סָאד ןּבָאה יז זַא ,קיד
 ָאד ןּכָאה רימ זַא ,ןעז רימ ןלעװ ,ןרָאי יד רימ ןענעכער
 רשפא ןרָאװעג טּבעװרַאפ זיא עכלעװ ,השעמ .ַא טימ ןומ וצ
 ךָאנ דלַאּב רעדָא 'ןיּבר ןטלַא,- םעד ןופ/ ןּנעל  םייּב .ךָאנ
 .(1819--1147 ןופ טּנ יש טָאה ןמלז-דואינש . .טיוט .ןייז

 לסילש

 וזַא טליצרעד טרעװ השעמ יד
 םערייא דעקסּבעטיװ ַא ןעזעג ויא ע"נ יּבר רעטלַא רעד

 ןוא רעװש ןייז .קסּבעמיװ ןיא טּבעלעג ןרָאי עגנוי יד טָאה ןוא
 ץניז רעּביא ןעװעג ןדירפוצ טינ םיא טימ ןענייז רעגיװש
 ,טלָאװעג ןּנָאה ןיא "הליפּת וז בלנש הדובע, ןיא ןעגנַאג
 ףיוא קידנקיק טינ .ןטג םיא טימ ךיז לָאז רעטכָאט רעייז זַא
 יז טָאה ,טַאהעג ןופרעד טָאה יורפ םניּכר םעד סָאװ םירוסי יד
 ןַא ןיא ןַאמ ריא זַא ,קירנגָאז ,ןטג ךיז טלָאװעג טינ ךָאד
 ..לודנ םרָא

 ַא נָא טליײט סָאװ ,לכיײט ןיילק א ָאֵר .זיא קסּבעטיװ ןיא
 טנעלפ לכייט םעד רעּביא .עָאנודַאז ,טָאמש ןופ לײט ןסיװעג
 לָאז טייצ רעפיועג ַא ןופ .עקדַאלק ַא ףיוא ןײגרעּבירַא ןעמ
 טנעלפ ןוא ט-ָא םענעי ןיא ןּבילקרַאפ ןּכָאה ךיז .ךוטנַאל רעד
 טָאה רעניזש םניּבר םעד .עקדַאלק יד ןײגרעּבירַא ןזָאל שינ
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 לָאז רע ,עוװָאנודַאז ןייק םערייא םעד טקישעג ןוויּכּב ַא טימ
 טלָאװעג רָאנ טָאה יּכר רעד יװ .טרָאד ןופ ןעגנערב סעפנ
 ןעמונעג ץרַאטש דעײז ךיז יז טָאה ,עקדַאלק רעד ףיוא ףױהַא
 ןסײר םיא ײּב ןעמענ לָאז רעצעמע יװ ױזַא ןוא . , ןעלקָאש
 סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יּבר רעד .ּפָאק ןופ למיירטש סָאד
 ןוא ןטלָאשרַאפ םיא רע טָאה ,שעּנרַא סכוטנַאל םעד זיא
 ןיא טרָא ןייה,, :רעטרעװ יד טימ תוירּבדמ יד ןיא .ןּבירטרַאפ
 ןעמ טרעה ןָא טסלָאמַאד ןופ .'ָאטשינ זיא בושי ןייק ואוו
 .ךוטנַאל ם םעד טינ רעמ ןיוש

 יּבר רעטלַא רעד זַא ,ןענעכער סָאװ ןשטנעמ ןענַארַאפ
 קידנגָאז ,םילשּב עקדַאלק יד רעּבירַא ןפפעשיװ ןיא .זיא ע"
 תוביּת יפוכ יד סָאװ ,"ךילגר טומל ןתי לא, :קוסּפ םעד
 הרעשה, ַא רָאנ ויא סָאד רעּנָא .ךוטנל ןכַאמ םעד ןופ
 יד יװ ,שיא יּפמ שיא טינ סָאד טלייצרעד ןעמ . ,"אמלעּב
 .השעמ עצנַאג

 -רַאפ רימָאל גנונעכייצרַאפ רעקיטכיװ רעקיזָאד רעד טימ
 ףיױא ןשרַאװ ןוא ךוטנַאל םעד ןגעװ דיר ערעזנוא קידנע
 ןלעװ רשפא :;םלוע םענופ תועידי עקידרעטייװ עלעוטנעוע
 .שפנ םעד ןופ דליּב ןרערעלק ַא ךָאנ ןעמוקַאּב ןַאד רימ
 / -טסעפ ןוא טקַאּפעג רעטציא ןיוש םיא רימ ןּבָאה סלַאפנדעי
 הומ .בתכנ ַא ואװ ןוא בשוּת ַא יא רע ואװ ,טלעטשע
 |  ןתולעמ ןוא טפינקעג ןיא רע וא ,ןעעג יא
 רעד טימ רצ ןטייװצ ןופ , ארמג ןופ עיגָאלָאנָאמעד רעד טימ
 היא ןלעװ סָאד ןלָאז רימ ןעװ .טלעוו-רעטעג ישי

 ךוטנַאל רעזנוא זַא ,ןגָאז טנָאקעג רימ .ןטלָאװ ר
 -לעמ יר ףױא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא גנוצ רעגנַאל רעד שיז
 רעד א םָאװ ,םעד ןופ תוכז ןיא ךיירקנָארפ ןופ רעד
 =עד ַא ךיז טָאה הדנא רעשידומלּת ַא ןופ ליּפש:ץיזַאטנַאפ
 .ָאטִא ןַא טימ טרָאּפעגפיױנוצ טָאג רעשימיור .רעטרירענעג
 .זיירג ןשיּפַארג

 יב

 שיטס
 ' טסַאר

 רַאדנָאל ןיוועל רּבחמ ןייז ןוא ךוּברעטרעװ עשידיי:שילױּפ עמשרע סָאד
 (ענלי'יו) ןָאק םחנּפ ןופ

1 

 ּבָאה שעטיסרעווינוא דענליװ ןופ ( רעד  ןיא
 "עטרעװ ןשידיי-שילױּפ ןטשרע ןופ דַאלּפמעזקע ןַא ןענופעג ךיא
 ןקיָאד םעד .1897 רָאי ןיא ענליוו ןיא ןענישרע זיא סָאװ ,ְךוּב
 עשילוּפ, רעש ןּפיוא ךיז ט רעדָא ,ךוּב-רעטרעװ

 ש

 ור א

 .ב"ע ,א ףד ,יּבר היּב ןיא ןּבירשַאּב עטכישעג יד זִיא ןענאד זיב 1/

 -פעירב עכילטסניק רעײנ, :582 רעמונ ,84 טַײז ,בקעיײןב עז 2

 בחכו א"לּב םיבּתכמ תצובק  .רָאד ןַאיל ביל הדוהי ר"ה -- לעללעטש

 עקידרעטַײװ .|1826) "ו"פקת אנליװ .ןוּבשחה ידומל תצק ופוסבו א"טישמ

 ןיא ענליװ ןיא סיורא ןענײז "רעללעטשפעירּב, ןקיזַאד ןופ ןּבאנסיא

 .80 עלא ,|1846| ו"רּת ןוא |1844| ד"רת רָאי

 .נװירּב סרַאדַאיל ןוֿפ ןּבצגסיוא יירד עקיזָאד יד ץוחא

 יַאּב ךָאנ ןענַײז ,"םירפסה רצוא ןיא טכַארּבעג ןרעװ עכלעװ ,רעלעטש

 ,ןבטגסיוא ערעדנצ טנצק

 טָאד ?עּכַארּפש עשטײט שעדײ ןיא ךוּב רטדעװ
 -לעװ ,רָאד-ָאיל םהרבא ןּב בײל הירא ןּבעגעגסױרַא ענס

 טקורדעג ,"רעללעטשפעידּצ, ַא ןופ רּבחמ סלַא טנַאקַאּב זיא רעכ
 ?רעירפ רָאי ַא טימ ךָאנ ענליװ ןיא

 םאזקרעמפיוא ךימ טָאה (טָאּפָאצ ןיא טציא) בקעיףןּב בקעי 'ה

 ,80 ן1843| ג"רּת ענליוו :עּכאגסיוא רעטרעפ א ףיוא טכאמעג

 .על :ןַא ָאד ךיז טפור רּכחמ רעד ,וירּב 59 טלַאה לכיּב עקיזָאד סָאד

 .רָאד ןַאיל םצרּבא ןיוו

 וּתעשּב קיטנעק ,ןקיזָאד ןופ עּבאגסיוא רעטפניפ א ןגעװ

 ןופ דיגמ דוד 'ּפָארּפ ןּבירשעג רימ טָאה ,רעלעטשנװירּב ןרעלוּפַאּפ רעייז

 טפור ָאד .ןטײז 144 ,80 ן|1868| ח"כרּת ,םָאר ,ענליוו :דארגנינעל

 .לעטשףעפעירּב רעיינ ןייא רעדָא םיבּתכמ, ךוב סָאד ןיוש ךיז

 ."רעל
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 -קע ןייק טינ ןציזַאּב ,ענליוװ ןופ ןקעטָאילּניּב עשידיי יד
 -רעטרעװ עשידיישילױּפ יד ןופ ןטַאט ןקיזָאד ןופ .רַאלּפמעז
 טינ ןיטולח ל ךוּב עקיזָאד סָאד טרעװ ןכיילג סָאד .1 רעכוּב
 רעד וליפַא .םירוקמ עשיפַארגָאילּניּב יד ןיא ט נָאמרעד :

 =נָאיל טנעקעג טָאה רעכלעװ ,בקעי ןּב קיזייא-קחצי רענליוו
 .5 ךוב-רעטרעװ םעד טינ טנָאמרעד ,"רעללעטשפעירב , סרָא'ד
 וױלּב טינ ןיִט וצ ןּבָאה רימ זַא ,ךעלגעמ רעּכירעד זיא םע
 .םיקינוא ןַא טימ שממ-לעוּפּב רשפא רָאנ ,תואיצמה:רקי ַא טימ

 רעיײז ךיוא טלַאהטנַא ךוּב ענעטלעז עקיזָאד סָאר ןוא
 .עינַאלָאליפ רעשיד" רעד רַאּפ ןלַאירעטַאמ עטנַאסערעטניא

 טָאמרָאּפ ןטנַאלַאּב ןיא ןבעגעגסױרַא זיא ךוכ-רעטרעװ סָאד
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 .םידומע עקיטלַאּפשײװצ 947-711/ ה"ס טלַאה ןוא - מ"צ

 :טפירשפיוא יד ךיז טניפעג טַאלּב-רעש ןטשרע . ןּפױא
 510שתוא קסופאו וש 162ץאט 2ץ000ט540 - ת16זח16סא וו

 :עטנָאמרעדנּבױא ןיוש יד -- ,רעקירעדינ ןאא
 עשטײט שעדײ ןיא ךוּב רטרעװ עשילופ

 ."עכַארּפש
 טדער סָאװ ,טַאלּב-רעש עטייווצ סָאד זיא טנַאמערעטניא

 .ךוּב:רעטרעװ ןופ גנומיטשַאּב יד ןוא רעטקַארַאכ םעד םורַא

 ַאטרָא םרכהחמ םעד טימ תואכ תוא רעּכיא ָאד סע ּבינ ךיא

 :עיפַארג
 ,ךוּכ ןלעּבאקאװ רעדא רענָאיצקיד ןעססאט,
 יוּפ רעד ןופ רטרעװ עטסגיטײנ עללא שטײט שידי טימ שילוּפ

 .סעּב םוצ איװ שטײט שעדיײ טימ .תיֹּב אפלא םעד ךאנ ךארּפש עשיל
 ןירענָאיצקיד ןעסאט יװ טרא רעה ףיוא .טצעז רעּביא ןַײטש רפ וצ ןיט
 טסול ןענױעל רעװ ,רעדעי שאד םוא .טרימהאפעג שטייט שילוּפ ןופ

 .ףעלליװ ראנ אײז טרָאװ ןעגיטײנ ןיכלעװ רעגנאפנא עטוג ןוא ,טאה

 -עג טשטײט רפ גיטכיר לעטש ןפיוא .תיִּב- אפלא |!| םעד גנונעדרָא טול
 איװ .טרָאװ ןרעדעי א"ב רעממארג ןופ גנולײטנײא יד טימ ,ןעק ןעניפ
 םעד שיװעג שאד ואװ ,זיא טנעכײצעּב (המדקה) עדערראפ רעד זיא
 :טעװ ןעכאמ טײהנעדירפ וצ ןוא ףליה ליפ ןיא גיטיינ שאו

 ו טצעז רעּביא ןוא ןעּכעגעגסיורעה
 : ןופ

 ראד ןאיל סאדּבִא ןיוועל

 ."ק'פל ו"פקת תנש אנליוו

 -נוא ךיוא ךיז טניפעג טַאלּכ-רעש ןטייוװצ ןקיּבלעז ןפיוא
 ןגפסװסת םוסטסחגוז6 :לײט רעשידי=טינ ַַא קיסַאּפ ןרעט

 006 טס0206/מ-טטסװ ששגװמס {!|  צׂש סזטאגזמ} /120652 1 2ץ-

 זוס|ג תג טווסצ 1צ16װווססאוסצ ןסף אל 200, 1827.

 .שירָאטסיה רעשידיי רענליװ רעד ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא 1

 .ןָאיל ןופ ראלפמעזקע ןַא רָאנ ךיז טניפעג טפצשלעזעג רעשיפארגַאנטע

 .ָאטינ ךיוא סָאד זיא קעטָאילּביּב סנושארטס ןיא ,"רעללעטשפעירּב, סרָאד

 טָאה בקעןּב קיזײא קחצי זַא ,ןײז וצ רעשמ טינ זיא סע 2
 סָאד טָאה רע זַא ,ךיא ןכער רעכיג ,ןעזעג טינ ךוּב"רעטרעװ עקיזָאד סָאד
 זא ,קידנטלַאה ,'םירפסה רצוא ןיא טלעטשעגנײרַא טינ ןװיּכּב השפא
 ןופ רעטרעװ עשידיי עטצעזרעביא רָאנ טגנערּב סָאװ ,ךוּברעטרעװ א
 ןרעװ וצ טנכײצראפ טינ טנידרַאפ ("ךוברטרעװ עשילופ,) שיליוּפ
 ."לארשי ירפס תנוכתל ךורע ,םירפסה רצוא ןא ןיא

 ןבילקעגפיונוצ ,טנאקַאּב יװ ,טָאה סָאװ בקעי-ןּב בקעי 'ה

 238 = ךונרעטרעװ סרָא'דנָאיל

 טמענרַאַפ ןוא שיאעדּנעה ןיא ןּבירשעג זיא המדקה יד
 ליטס-העלמ םעד ןיא רַּבומ רעד ךיז זיא ָאד .םידומע ?
 -רעװ סָאד םיױרַא טיג- רע סָאװרַאפ ,לצנתמ טייצ רענעי ןופ
 זַא - ,רע טּניוש -- ,טנַאקַאנ ךָאד זיא סע, .ךוב-רעט
 ןופ ךעלדעטסנעפ יד ְרַאפ ךימ ןפָאטשרַאפ ןגיוא  ערעזנוא
 ןיא ןּפָא  ןייז טינ ןענָאק רימ ןוא ןכַארּפש ענעדײשרַאפ .עלַא
 טימענ ךיז רע טָאה םעֶד ּבילוצ טָא ."לדנַאה ןוא טפעשעג
 עדעדנַא יד ןופ רעמענורּב יד ןופ גורק ןטימ טּפעשעג, .ןוא
 עשידיי עקיטפולג יד ןופ טשרוד םעד ןליטש וצ ידּכ ,ןרענָאיצקיד
 ."שטייד-שירי .ףיוא טרָאװ םעדעי ןצעזוצרעּביא ןוא רעדניק
 :רעשטרעװ ןטימ ךיז ןצונַאּב סָאד זַא ,ךיוא טנרָאװ רּבחמ רעד
 יר ףענהעל וצ הצע ןַא טינ רע .גונעג שינ ויא ןיײלַא ְךֹוּב
 ןרַאפ טכייל ןייז טעװ טסלָאמַאד / : ךיוא קיטַאמַארג .עשיליו
 םינ טעװ רע ןוא ,ךַארּפש רעד ןיא ןּביאוצנייא ךיז ליּכשמ
 ."ןרעװ טלַא טעװ רע ןעװ וליּפַא ריא ןופ ןשערטּפָא

 -ָאֹה סָאד וַא ,טַאהעג ארומ קיטנעק טָאה רּבחמ רעד
 הוּכ- דוע רשא) ךוּב-רעטרעװ עשידי:שילױּפ עטשרע עקיז
 :עג טינ לָאז ('היה אל סופרה תחּת תיונּכשא תידוהי ןושלּכ
 רע טימַאּב םעד ּבילוצ ."לוספ-ףיירט,סלַא ןרעװ טלּפמעטש
 עשיטקַארּפ יד רָאנ טינ ןזײװּוצפױא המדקה רעד ןיא ךיז
 טַײקכעלרעשמוא ןייז ךיוא .רָאנ ,ךוּב:רעטרעװ ןופ טייקכעלצונ
 רעקיזָאד רעד ."געװ .ןקיטרַאפטכער ןיא ןעײג סָאװ יד, רַאפ
 -ָאר רעטנַאסערעטניא ןַא רעײז ןיא המרקה .רעד ןופ לײט
 רּבחמ רעד .הלּכשהירפ רעד ןופ דָאירעּפ םעד ןופ טנעמוק
 : טּביירש

 ןטימ ןצֹונַאּב ךיז טעװ סָאװ ,רעד} רע טעװ טימרעד ןוא,
 טינ טעװ ןוא געװ ןייז ןופ ּפָארַא טינ תלילח {ךוּב-רעטרעװ
 רפס ַא זַא ,ןעועג טינ ךָאנ ןּבָאה רימ ןוא .דניז ןייק ןומ
 ןזײװנָא לָאז ךַארּפש רעסיװעג ַא ןיג טפַאשנסיװ ַא רעדָא
 רעדָא סטכעלש ןוט וצ ןלעּפַאּב לָאז רעדָא געװ ןעמורק ַא
 רעכלעװ רעדעי ןעד .געװ ןקיטכיר ןופ ןריפּפָארַא הלילח לָאז
 -ַאּב טיג ןויער ןײז םיא טעװ ,רפס ַא ןוא רעדעּפ ַא ןעק
 רפס ַא טרפּבו ...טײקיטשינ ערעדנַא ןוא ךיז ןענרעל וצ ןגעוװ
 ןעק ןעמ ןכלעװ ךרוד ,רעטרעװ עדמערּפ ןופ םישרש ןופ
 ןוא .ןשינעײרדרַאפ ןָא קַאמשעג ןטוג רעײז .ןענעקרעד רָאנ
 ןופ ןײגוצּפָארַא הלילח ןעמוק טינ רעכיז רע טעװ ןופרעד

1 

 ו

 וא רדפ םעד רָאנ .ןגעטש עמורק ףױא געװ ןקיטרַאפטכער

 טעװ ןוא ןעניפעג ָאד רע טעװ ךַארּפש רעד ןופ גנונעדרָא

 רעַײנ ַא רַאפ לאירעטאמ ןשיפַארגָאילּביּב ןקידנצנַאגרעד ןסיורג א רָאג

 רימ טָאה ,'םירפסה רצוא; סרעטָאּפ ןײז ןופ עבאנסיוא רעטרעטײרּברַאפ

 ךיב-רעטרעװ סרָאדיןָאיל זיא םיא זא ,טרעפטנעעג גנודנעװ ןײמ ףיוא

 .טסואװַאּב טינ ןצנאגניא

 רעד ןופ .רַאקעסָאילּביּב ךיוא זיא רעכלעװ ,דיגמ דוד יּפָארַּפ

 קעטָאולּביב רעכעלטנפע רעכעלרעזײק 'װעג רעד ןופ גנולײטּפָא רעשידיי

 רעּבמעװַאנ ןט.230 ןופ װירּב א ןיא) ןּבירשעג רימ טָאה ,דארגנינעל ןיא

 ןיא טינ ,ָאטיב דַארגנינעל ןיא זיא ךוּברעטרעװ עקיזָאד סָצד זַא 25

 רעד ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא טינ ןוא קעטָאילּביּב רעכעלטנפע רעד

 עג ךָאד ךיז טָאה סע ואװ ,רעטרע ןיא ,ָאולא ,עימעדאקא רעשיסור

 ,ראלפמעזקע-רוזנעצ 8 תוחּפה לכל ןעניפעג טפראד
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 ןשיװצ ןדיישרעטנוא וצ גָאװ עקיטכיר ַא טנַאה רעד ןיא ןּבָאה
 עכלעוו ,ןלײט:ךַארּפש טכַא יד טול טרָאװטּפױה ןוא טרָאװטײצ
 ןוא .קיטַאמַארג רעשיליופ רעד ןיא טלײטעגרעדנַאנופ - ןּרעװ
 ןוא = .דניז ןיק רַאפ ןרעװ טנכעררַאפ טינ רימ לָאז סָאד
 רעד ןיא המיתח רענעגײא ןיימ טימ ןענעמתח ךיז לעװ  ךיא
 ג."רָאד-ןָאיל םהרבא ןּב ּביל 'ירא : ךַארּפש רעשיאערּבעה

 םידומע 94 יד ףױא זַא ,ןקרעמַאּב וצ קירעּביא זיא סע
 -יא טינ ךיז טניפעג טַאמרָאפ-ענעשעק ןיא ךוּב-רעטרעװ ןופ
 יװ ,('הלמו הלמ לֹּכנ "טרָאװ עשיליוּפ סעדעי, טצעזעגרעב
 ךוּכ-רעטרעװ םָאד .המדקה רעד ןיא טרעכיזרַאפ רּבדמ רעד
 .ךַאז רעד רַאּפ דנַאטשרַאפ טימ טלעטשעגנעמַאזוצ רעּכָא זיא
 שידי ַא לכ=םדוק טכַארּבעג טרעװ טרָאװ ןשיליוּפ ןדעװטעי ײּב
 =עג טינ טרעלקרעד טרָאװ עשידיי סָאד בוא .טרָאװ-שטײט
 יב לשמל) ןימרעט ןשילױּפ ןטצעזרעּביא ןופ טשּפ םעד גונ
 ,טרָאװ שיאערבעה ַא וצ לָאמלײט ןַאד טמוק ,(רעטרעוו-דמעהפ
 -םירגּב -- !ףסָפֹוחָצ :לשמל יװ ,שישטייד ַא ךיוא רענעטלעז
 --80120142 ; ביכא ,גנילהירפ -- 32 ; תוידומלל יואר ,ךיל

 .ַא'א רטקָאד ,טצרַא -- זחפסעצ ; םיחמצה .דומיל ,קינַאטָאּב

 רָאנ ,ןטלַאהעגסױא ןצנַאנניא טינ ןיא עיפַארגָאטרָא יד
 םוצ רעײרטעג ךס ַא ןֹוא ךעלטייהנייא קינײװ-ליפ יז זיא .ךָאד
 ןטסערג םעד ןופ גיילסיוא רעד רעדײא ,ּפיצנירּפ ןשיטענָאפ
 .ןעגנוטייצ עשידיי עקיטנייה לייט

 -כעלש ןייק טינרָאג זיא רעטרעװ יד ןופ גנוצעזרעּביא יד
 ךיז ןענעגענַאּב םע .ןעמזירעמשטייד ןופ .יירפ טעמּכ ןוא עט
 ,טגחאזסו -- רעצעזנָא) רעטרעװסקלָאפ עקיטפערק טּפָא ץנַאג
 5.(וזַאא 8!גזו1 -- רּביירט שיװָאטָאק

 ּב"װ טסרָא'ד:ןָאיל ןופ לַאירעטַאמ-ךַארּפש רעשידיי רעד
 .גנושרָאפסױא עלעיצעפס ַא טרעװ ןיא ןוא ךייר גונעג זיא
 ןעניז ןוא סֹנױזַא ףיוא טינ ןרידנעטערפ תורוש עקיזָאד יד
 רעד ףיוא ןזײדקכַאפ יד ןכַאמ וצ סַאזקרעמּפיוא ןסיֹוא רָאנ
 .לקרעװ ןטנַאסערעטניא םעד ןופ ץנעטסיסקע

11 

 זיא רעװ
 ? ךוּכ-רעטרעוו

 ןשידי=שילופ ןטשרע ןופ רכחמ רעד ,,רע

 ונושלּב ןושל ן?יגלענ ונילע י"במ לכל הלא לכ תואיו; 1

 וכרדהמ רוסי אל הזּב הלילחו .םימע יניעּב קחצמכ 'יהי אלש םירחא

 הזיאּב עדמ וא רפס |הזיאש| זהיאש הוע וניאר אלו .השע אל ןועו

 ךרדמ הלילח הטניש וא ערב לועפל הװצי וא םוקע ךרד הרוי ןושל

 ןיאו עפא דמללֹו ךומלל ונויער הטי אל רפסו טע עדוי לכ יִכ .ןימיה

 .םירחא תולממ םישרש רפס טרפבו .וירחא תיראשל רתונ לוגפ תויהל

 יאדװב הזמו .םילותלתפו תושקע יתלב םמעט בוט עדוהל ךא הפיא

 רטשמו רדס ךא .ןותלקע ךרדל רשיה ביתנמ רוסל הלילח אובי אל

 לעפ םש ןב לידבהל טפשמ {!| יננואמו סלפ 'יהי ודיבו אצמי ןושלה

 האטהל אלו שילופד רעמארגב םיקלחתמה רובדה יקלה הנומש יפל הלמו

 תירבע ןושלב י"הב םותחאו--:יל ן?ובשחי) וכשחי

 ."רָאד ןאיל םהרבא ןב ביל 'ירא

 -- תסָצסץעג רעּביא סצעז רּבהמ רעד .זײרג רעזָאירוק א 2

 .טטץסץג טימ טשימעגפיונוצ ,קיטנָאק :גנוּבעגסיורעה ,עיצידַא

 ךוּניעטרעװ סרָא דנַאיל ןיװעל - ןַאק 8

 רעד ןופ וויכרא -
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 ןכעלרערנואוו םעד טימ שטנעמ רעקיזָאד רעד ,קידרעװקרעמ

 -עג ןוא טּכעלעג טָאה רעכלעװ ,ןעמָאנ= עילימַאפ ןשיזיוצנַארּפ
 רעשיװטיל רעד ןופ ןרָא-קינָאה יד ןיא ענליװ ןיא טקריװ
 וליֵּפַא רָאנ ,ןרָאװעג ןטכױלַאּב טינ רָאנ טינ זיא ,הלנשה
 רענעי ןופ רעקירָאטסיה יד ךרוד ןרָאװעג טנַאמרעד טינ

 .עכַאּפע

 ױזַא טגנילק רעכלעוו ,רָא'ד:ןָאיל ןעמָאנ= עילימַאּפ רעד

 ונוא ןיא טנָאקעג רָאנ טָאה ,ןדָאּב רענליװ ןפיוא שיטָאזקע

 השפא רעדָא םינָאדװעסּפ ַַא סָאד זיא רשפא : תורעשה ןקעוורעד

 ןשידנעלסיוא ַא וצ ןעמָאנ:עילימַאפ רעקיזָאד רעד רָאג רעהעג

 ןוא ןעלצרָאװצנײא ךיז ָאד ןזיװַאּב טינ טָאה רעכלעװ ,דיי
 םיא וצ רעּכָא טמוק יװ ,לַאפ ןטצעל ןיא ? ןרעװ וצ טנַאקַאּב
 ?ךוּב-רעטרעװ שיליופ ַא

 רימ טָאה ענליוו ןיא רעלטפַאשנסיװ עשידיי יד ןופ רענייק
 ןָאורעּפ רעד ןגעװ ןעגנוזײװנָא םוש ןייק ןּבעג טנעקעג טינ

 -ענליוו עטנכייצעגסיוא עכלעזַא וליּפַא ןוא .רָאד ןָאיל ּביל הירא
 יה ןוא ריגמ דוד 'פָארּפ רענליוו יה יע רוה ןרעטלע ןופ רענעק

 םוש ןייק טינ ןציזַאּב יז זַא ,ןּבירשעג רימ ןּכָאה בקעי:ןּכ בקעי

 : .רּבדמ רעזנוא ןגעװ תועידי

 ןיא טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעגנושרָאּפ עלַאװיּכרַא +

 -וצפיוא ךָאד רימ ןּביולרע טיצ רעטצעל רעד רָאג ןיא ענליוו
 -רַאפ רעהַא זיּב טָאה רעכלעוו ,גנַאהרָאפ םעד לסיּב ַא ןּביה
 3 .ןרָאד:ןָאיל ביל-הירא טלעטש

 ןיא ןּבױהעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעגנושיָאּפ עלאװיכרא יד 3
 ,1925 רעמוז גנוטכיר רעטמיטשסַאּב ץנאג א ןיא וויכרא ןשהכולמ רענליוו

 ןיא ןענופעג ךיא ּבַאה 1925 ףוס זא ,וצרעד טכַארּבעג ךעלדנע ןּבָאה
 ןיא ךיז טניפעג רעכלעװ ,װיכרא ןשיכולמ רענליװ ןופ גנולײטּפָא רעד

 רעקָארט ףיוא) רעטסיולק רענאקשיצנארפ םענעזעװעג ןוֿפ ןרעיומ יד
 טול .,ןיא רעכלעװ ,להק רענליװ ןקילָאמא ןופ וויכרא לײט א ,(סאג

 רעשידַײ רעד טנאקאּבמוא ןיטולחל ןעװעג טציא זיּב ,תועידי ענײמ

 ןשיכולמ רענליוװ ןופ רָאטקעריד ןופ סעיצַאמרָאפניא יד טול .טּפַאשנסיװ

 ןּבַאה ,ַאקסיעװ 'ה ראוויכרא ןופ ןוא יקצינדוטס װַאלצַאװ 'ה װחיכרא
 ןיא גירק-טלעװ רעד ראפ ןענופעג ןלאירעטַאמילהק ענענופעג יד ךיז

 .ּפוא עיָאקסײצילַאּפ,) גנוטלאװרַאפ-ײצילָאּפ רענליװ

 װיכרא םעד ןכוז וצ ןלאפעגנײא טינ םענײק זיא סע ואװ ,("עינעלװַאר
 ןיא המחלמ רעד ןופ טײצ רעד ןיא טשרע .לֶהְק רענליװ ןקילָאמַא ןופ

 -ראפ ןלאירעטאמ גרעּב ערעדנא עקילָאצמוא ןשיװצ גנולמאז עקיזָאד יד
 גנוטײל יד וליפא ואװ ,ןרעיומ רענַאקשיצנַארפ יד ןיא ןרָאװעג ןּפרָאװ
 .רָאפ ךיז טימ ןלעטש ײז סָאװ ,טסואװעג טינ טָאה ןויכרא ןשיכולמ ןופ

 ייורג 20 םורא ןופ ןעײטשַאּב ןלאירעטַאמ ענענופעג לײװרעד יד
 ןופ להק רענליװ ןופ ץנעדנַאּפסערַאק יִד ןטלאהטנא עכלעװ ,דנעּב עס

 רע טנזיוט יד .(ןרָאי עקיגײא ןלעפ רעטנורעד) 1838 זיּב 1808 רָאי
 ,רעשילױּפ ,רעשיאערּבעה רעד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעװ ,ןטנעמוקָאד
 ןקעלּפטנא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ךיוא קינײװ רעײז ןוא רעשיסור
 ןזעיגילער ןוא ןכעלטפאשלעזעג ,ןשימָאנָאקע ןשיד" ןופ דליּב טיירּב ַא

 .טרעדנוהרַאי ןט19 ּבײהנָא ןיא ןּבעל

 ףיוא רעטקאראבכ רעַײז טױל ךיז ןלײט ןלוקיצסאפ ענעגופעג יד
 ןופ ןעגנולמַאז סימ דנעּב ןרעהעג רעטשרע רעד וצ  .סעּפורג ײװצ
 .-בא ןוא ןעגנוליטטימ ,ןעגנונעדרָאראפ ,ןלַאירָאמעמ ,ןעגנודנעוו ,תושקּב

 -ַאּב ְךיִל ןבָאה עכלעװ ,(ןלַאניגירַא ןיא עלא) ןטנעמוקָאד ערעד
 ענעדײשראפ ןיא ןוא ןטײצ ענעדישראפ ןיא להק רענליװ ןיא ןעמוק

 ךיז טָאה עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ ןעלװָאטידנאּב עכנאמ ףיוא .ןכארּפש
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 - ןָאק 5 241

 ךָאי ןופ להק רענליװ ןופ ןלַאירעטַאמ-װיכרַא יד ןשיווצ
 ןופ השקּב ענעּבירשעג קיטנעהנגייא ןַא ךיז טניפעג + 3
 ַא םיא ןּבעגסױרַא ןגעװ להק רענליװ םוצ רָאיד-ןָאיל ביל
 טימ ןָא שנגוי רעד ןופ ךיז טמענרַאפ רע זַא ,גנוקיטעטשַאּב
 *קעל עשיזיוצנַארּכ ןוא עשטייד ,עשיליוּפ ,עשיאערּבעה ןּבעג
 רעכעלטנרָא ןַא םלַא טנַאקַאּב ויא רע ןַא ךיוא ןוא םעיצ
 רעשילױּפ רעד ןיא ןּבירשעג זיא השקב עקיזָאד יד .שטנעמ
 טָאה רע עכלעװ גנוקיטעטשַאּב יד לײװ ךעלנײשרַאװ ,ךַארּפש
 השקּב יד .ןקעווצ עכעלטמַא וצ .ןעוועג קיטיינ םיא זיא ןטעּבעג
 ךַארּפש עשיליוּפ יד .1893 רעּבָאטקָא ןט:9 ןופ עטַאד יד טגָארט
 ?יטס יס ןויירג ןופ יירפ טינ זיא ןּבירשעג זיא יז רעכלעװ ןיא
 .עשיּפַארגָאטרָא וליפַא ןוא עשיטַאמַארג ייס ,עשיטסיל

 :ַאזַא ויא השקב םרָאד-:ןָאיל ןֹופ טסקעט רעיונעג רעד }

 םסס ֵ
 16402!ט 2114514 (סג,0

 ר וומה

01 
 5121022/0װ00620 1 סלי 324

 תטזגתנסש1024 1.10064 8
0 1067 1/10578008 

 ? ז 4

 ם6ע 134 0240ח00 6161 20009260050/ ץ 1640210- +

6 

 שש 26 060 42/602ץמתעסה 126 1401028 ןץנסט2026 6

 ןקז2ץפוסעמו6ס 216 22114022346 810 ןכ1262 6241600 0
 עש0664 10100690 1244 ןועואס} 6422ת1604 1.640ע1/ 1168-
 זגעפוסמ, 20 51/00, 4161016041ס0, 11200121108 60216ס/סז

 0122 11102026תוסװ 2 116014ע381690 תג !?סופאו םץגוסעאש

 םיא בה תוריינ, טפירשפיוא עקידהליהּתכל יד ןּבירעגּפָא טינ ךָאנ

 'עג עּפורג רעטײװצ רעד וצ ".תנש להחקל םירחא תומוקממ

 *רַאפ טָאה עיױאלעצנאק סלהק עכלעװ ןיא ,ןרָאטַארטְסיגער:רעכיּב יד ןרעה

 יוקָאד 'דנא ןוא ןעננוקיטעטשַאּב ,תובושּת יד ןופ טלַאהניא םעד טנכײצ
 ,ןרָאי ענעדײשרַאֿפ ןיא להק ןופ ןעגנאנעגסיורא ןענײז סָאװ ,ןטנעמ

 יַאכ ןלעיציפָא ןסיװעג 8 ןגָארט ןוא ,ןקעװצ עכעלטמא רַאפ ךעלנײשראװ

 ןיא ןּבעגעגרעּביא ןענײז ןטלַאהניא עכעלריפסיוא עקיזָאד יד .רעטקאר
 ןרָאי עטשרע יד ןיא :ןטנעמוקָאד ענעּבעגעגסיוהא יד ןופ ךַארּפש רעד

 ןיא רָאנ ןוא שיסור ןיא ךיוא רעטעּפש ,שילּפ ןיא סיואכרוד טעמפ

 .ָאד יר ןופ םירעש 'ד ףיוא .שיאערּבעה ןיא ןלַאפ ענלצנייא ענעטלעז

 1651602, :טפירשפיוא עשילוּפ יד ןעמ טפערט ןרָאטַארטסינער עקיז
 0184 28/58018 11650/ שעסוס824סץעסג 08 16482! 1011685116-

 9ס 6000165168, 8גקמסזוסש, 1020 ץ 62/92ץסװ, 06 (עטאד).....
 ,יֿפ0122020װ8

 ךָאנ ןענַײז ןלַאירעטַאמ-ויכרַא עטנָאמרעד יד סָאװ םעד ּבילוצ
 "וא ,ןעגנואװצעג טעּברַא רעקיזָאד חעד ןיִא ךיא ןיּב ,טריגָאלאטַאק טינ
 עשירָאיװָארּפ ןצונַאּב וצ ,ײז ףיוא ךיז ףורראפ ךיא ואװ םוטעמ
 יד ןפורנָא ןעגנוקרעמאּב עקידרעטײװ.יד ןיִא ךיא לעװ יֹזַא .םירוציק

 115ח08 ראס00022066 40/ -- עּפורג רעטשרע רעד ןופ ןלוקיצסאפ

 165100 4 116501 ןנוּצחו :עּפורג רעטײװצ חעד ןופ ןוא /48/װ2/װ
 ,רָאי םעד לַאפ ןועי ןיא קידנּכעגנָא ,טטעסמס022סץס 03 8202!ט

 ,טריפעג זיא ךוב סָאד ןכלעװ ןיא

 טנעמוקָאד ,1828 ,חעופמג ע00002206 00 2802/װ/ 1

 ,294 'ז ,1

 248 ךונרעטרעװ טרָא'דנָאיל ןיװעל

 126 ןקזםשוס טשס 092/51604 2/02680 5ט0560/66 * !טֹוסַע-
 52ץסה 1016 110002026015 2 116012ע541620 10/26164 תב
 16קץ8 2019 תגעסט16 516, 272610 מגעמס!סזמ1ס} טץקז8528וװ}

 226טע 26802! 101164521 1202ץ10ע 4,254206 תנתוס חג סשץסג

 ןכזקעזת1ס{660 281916  2סחװ 200526 00261שעזװ 128 תה 0261

 וטסקס 0210:01618 ןכז2ע5101 8012060/שס ?סזזחגומס וטק0200262

 ס0 00 00264/ש2גחװ 0291254גש64} 8620/טסע}-
 16שֹומ ,/0זגזמ 110תס'סז

 סאו 2

 זוח-04 804 {0610012}
 9-20 6מוג

 :שידיי ףיוא גנוצעזרעּביא

 טָאטש רעלַאינרעּבונ רעד ןופ להק םוצ
 ירּב ןיװועל השמ תד ןּב םער ןופ ענליוו
 -בשוּת רענליוו םעד ,רָא'דנָאיל םהרבַא

 .השקּב ַא

 ,להק םעד ןוא רוּביצ ןצנַאג םעד טנַאקַאּב זיא סע תויה
 ,ךעלטנרָא ףיוא ךיז ךיא ריפ ןָא ןרָאי עשרעדניק עניימ ןופ זַא
 ?םנּבעל ןגנוי ןצנַאג ןיימ ןופ ךשמ ןיא ךיז קידנקיטפעשַאּב טינ
 -ערּבעה רעדניק ןּבעג טימ רָאנ |ץוחַא טינרָאג טימ| רעטלע
 ךיוא יװ סעיצקעל עשיזיוצנַארּפ ןוא עשטייד ,עשיליוּפ ,עשיא
 טקעלַאיד ןשיליוּפ ןפיוא ןשיאערּבעה ןופ ןעגנוצעזרעּביא טימ
 ?סעילעסּבוס עגיה יד ןופ ןטקַא עלַא ןיא טעמּכ זַא ןיײזַא)
 ףיוא טקעלַאיד ןשיאערּבעה ןופ גנוצעזרעגיא ןיימ ךיז טניפעג
 -עטרעטנוא ךיא .טעּב םעד רעּביא ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד
 ןּבע:וצסײרַא ןקיליװַאּב קידעגג לָאז להק רענליװ רעד זַא ,טסקינ
 ןוא ןטּפַאשנגיײא עקיזָאד יד ןגעװ שינעגייצ עלעמרָאּפ ַא רימ
 ןא רַאפ טסַאּפ סע יװ ךעלרע קידנעטש תמאּב ןיּב ךיא זַא
 .שטנעמ ןכעלרע

 .עיצולָאזער עטסקידעגג ַא טרַאװרע ךיא סָאװ ןגעוו

 .רָאד ןָאיל םַארּבַא ןיוװעל .רעּבָאטקָא ט ,רָאי 3

 ענעטעּבעג יד ןּבעגעגסױרַא ןרָאד:ןָאיל טָאה להק רענליוװ
 טסקעט ןכעלּבעטשכוּב םעד .?םנגרָאמוצ ףֹּכיּת גנוקיטעטשַאּב
 :טסּבלעו ךיא ּבָאה גנוקיטעטשַאּב רענעּבעגעגסױרַא רעד ןופ
 ךיא גָאה רעּבָא רַאפרעד .ןעניפעג טנעקעג טינ ךעלדנעטשרַאפ
 ענעּבעגעגסױרַא להק ךרוד יד ןופ- רָאטַארטסינער ןיא ןענופעג
 -ַאֹּב רעקיזָאר רעד ןופ טלַאהניא םעד טנכײצרַאפ .ןטנעמוקָאד

 העשיטיײצרַאפ רעד ןיא ןפורעגנָא טרעװ 899616ט0 2?

 .ץנַאטסניא-סטכירעג עקירעדינ א עטיל ןוא ןליוּפ ןופ ךארּפש-ןטקא
 תם. 1076268080, 6208278 ק6811100 241082:0 :עז

 .ליװ ,4544 08ט8020-02ח8188/0 אקגה ע 4280084ג 9 0

 .347 'ז ,1874 ענ

 השקּפ רעד ןופ דלעטדנַאר ןטשרעטנוא ןפיוא *

 :(שיסור ףיֹוא) עיראלעצנצק סלהק ןופ גנוקרעמַאּב א

 ,668 רעמונ ןרעטנוא רעּבָאטקָא ןט10 םעד

 ןארַאפ זיא
 ןּבעגעגסױרַא,

 (16) ךוּבייודנַאל
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 רָא ד:ןָאיל זַא ,ריואועג רימ ןרעװ ןענַאד ןופ ..:גנוקיטייטש

 ןגָארטעגנידַא זיא רע זַא ןוא ענליוו ןיא ןלָאװעג ןריוּבעג זיא

 -רַאפ להק .להק רענליװ ןופ , ('סעקזַאקס,/ תומישר יד ןיא
 -ןָאיל ןעמעװ ,רעדניק יד ןופ ןרעטלע יד זַא ,ךיוא טרעכיז
 רע זַא ןוא ןדירפוצ םיא ןופ ןענייז ,סעיצקעל ענייז טיג רָא'ד

 7 עירפ "קשח טימ, ּפָא ךיז טיג א
 :דָאטַארטפיגער ןיא ץיטָאנ רעד ןופ טסקעט רעד זיא ט

 אט 668. ן10/צ יי

 00!5004660 22 2202016 512 1604 הטזגחוסש/-
 024 110080ז8, 12 סת {סשֹומ 110מ00ז טז0420װצ 1651

 חח165616 1/1/016 צ אט 54228/ קזק} !טוסעפ2ץחג 1621216 22ק/-

 84װצ, 08 ז0826014 5001620 קזסוש2421 816016 ןכז2עפ1סץמ16,
 טגוא| 516 םג6/גת/6ח0 1/סצ1 !1סטזגעפאוסנ; 1:200024100
 ?סןצאוסה עץ 1א16תמוסס/סה 642/6ס/סזח} 2 0400160/סיט2ת/סחג 1001

 206210660 ץ 1/טח02026ת16ז0 2 1160ז2ע540620 תג 2018
 0921646 2? חבחע 1656 וש 2069760װ0050/ ץ 16402!סשמ

 ססװסס?2ץ יש קז2ע81402ח/ט ? 516 40 םהטא שצ?שס!סתצסה

 :שיריי

 .ן10/א 18981 668 רעמונ

 ןיוועל השמ תד ןּב ןופ גנורעדָאפ רעד טול שינעגייצ ַא,
 ןריוּכעג זיא ,רָאדנָאיל ןיוועל ,רע זַא ,רָאדנָאיל םהרכא ןּב
 תומישר יד ןיִא ןּבירשעגנייא זיִא ןוא ענליװ ט טָאמש רעד ןיא
 ךיז רע טריפ ןָא שרוּבעג ןייז ןופ .להק ןגיה ןופ ("סעקזַאקס,)
 עשיאערּבעה רערניק ןּבעג טימ ךיז טמענרַאֿפ ,ךעלטנרָא ףיוא
 "וצ קידנלעטש ,סעיצקעל עשטייד ןוא עשיליופ ,עשיזיוצנַארפ
 ןופ ןצעזרעּביא טימ ךיוא |ךיז טמע ראפ רעו .ןרעטלע יד ןדירפ
 יוּביצ םייּב טנַאקַאּב זיא רע .טקעלַאיד ,ןשיליױּפ ןיא שיאערּבעה
 ."ןטפַאשנסיװ עיירפ קיסיילפ טרידוטש {ןוא} להק ייּב ןוא

 סָאד א ךיוא זיא םירוקמ עטריטיצ ייוװצ יד ןיא
 טלעטשעגטסעמ לָאמ עלַא רַאפ לָאמעיא ײז ךרוד טרעװ סע סָאװ

 ?טסָאפַא ַא טימ רָאד-ןָאיל ןעמָאנ:ןעילימַאפ רעיונעג רע
 ףױא ןוא 110ח06ז םלַא םיא טגנערּב * לשמל טסריפ .(ףָאר
 רעקיָאר רעד זַא ,ןעגנירד טלָאװעג *דינמ יפָארּפ טָאה ךמס םעד
 רָאנ ,רעשיזיוצנַארּפ ןייק טינ ןיטולחל זיא ןעמָאנ-.עילימַאפ

 1 1451604 1/6501 קֹופתג טטעס80822סעס0 064 16202!ט...
 04 140 7012 |פסק!סחנטז2) 1821 הט 52012202002

 ענעגנאגעגסיורא יד ןשיװצ רָאטארטסיגער ןקיזָאד םעד ןיא עז
 י 99 'ז ,668 רעמונ םעד 1823 רָאי ןופ ןטנעמוקָאד

 עגרעטנוא ןּבָאה עכלעוו ,להקהיישאר יד ןופ ןעמענ יד ןופ

 .רָאטארטסיגער ןיא ןענַײז ,ןרָאידנַאיל ראפ גנוקיטעטשאּב יד ןּבירש

 .ינָאשרעג ןוא לעטאק ,סעכיגָאי ,ןרעטשנגרָאמ :טנכערעגסיוא

 ּפ"ע ךעלנײשרַאװ ,זיא רָאטארטסיגער ןופ טסקעט ןיא ?

 ,י"ןכז261:18621 ,,

 3 ןםזפו} 8101:010602 1002102 11 251.

 ,רימ וצ ווירּב א ןיא *

 :ןּבירשעג ,תועט

 טָאה ,רעטעלּב 46 טלאה סָאװ ,לוקיצסאפ -עטשרע רעד ?*

 :שיסור ןיא טפירשפיוא א עליה רעד ףיֹוא

 ךוברעטרעװ סרָא'דנָאיל ןיװעל

 4 = רשפא רעדָא עדנָאל לטעטש ַא ןופ ריי ַא ןטיטַאּב רָאג לָאז
 2 .רערנַאל ןופ טזיירג

 ןופ גנואיטשטנַא יד א טרעלקרעד גנוניימ ןיימ טול
 טושּפ רָאג ןעמָאננעילימַאּפ  ןשיזיוצנַארפ

 ,סױא טזַײװ ,טָאה םהרנא ןּב ביל הידא ליּשמ רענליוװ רעד
 :וּטש ךרוד טסײג ןייז ןרענייפרַאפ וצ רָאנ טינ קשח טַאהעג
 .ןעמָאנ ןייז "ןרענייפדַאפ, וצ ךיוא רָאנ ןטפַאשנסיװ עיירפ ןריד
 םהרכא ןּב ּביל-הירא ןופ סָאװ ןופרעד שטָאכ קיטנעק זיא סָאד
 ןּנָאה וצ ךיוא ידּכ .םַארּבַא ןיװ על רעטעּפש ןרָאװעג זיא
 ןּבענעג טָאה סָאװ ,רע טָאה ןעמָאנ:ןעילימַאפ "ןשיטַײל, ַא
 :יױצנַארפ ףיוא טצעזעגרעביא ,סעיצקעל עשיזיוצנַארפ רעדניק
 ,םַאדּבַא) ןעמָאנ טרעטָאפ ןוא (1וסח -- ּבײל ןעמָאנ ןייז שיז
 סע ןוא (הלָאג ןופ-- ם'סז ,רא'ד תובית:ישאר ,םא'רּב'א'ד
 -יורג רעד ֹוצ ,(:סחט'סז "שיאעּפָארײא , רָאג ןעמוקעגסױרַא זיא
 .עיציּכמַא רעשיליכשמ סמַארּכַא .ןיוועל ןופ גניקידירפַאּב רעס

 וו

 ענונ ןענייז עכלעוו ,ועירי עטנָאמרעדנּכױא יד ץֹחַא
 ךיא ןיּב ,רָאדנָאיל םַאוּבַא ןיועל "ןטריזיאעּפָארײא, ןיוש םע
 ןּב ביל ןקילָאמַא ןופ ךיוא ןרוּפש יד ףיוא ןלַאפעג ,רימ טכוד
 םהרנכַא

 =ינוא רענליװ ןקילָאמַא ןופ . ןלַאירעטַאמ-װיכרַא ןשיװצ
 ןשהכולמ רענליװ ןיא .זייװלײט ךיז ןעניפעג עכלעו ,טעטיסרעוו
 .? ןלוקיצמַאפ עקיטכיװ רעַײז ייװצ ןענופעג ךיא ּבָאה ,ויכרַא
 םע עכלעוו ,ןדי רַאפ לוש-סגנַאּפנָא ןַא ןגעװ ןלייצרעד ױ
 טעשיסרעוינוא רענליװ רעד ןשלַאהעגסױא ןוא טעדנירגעג טָאה
 .1808 רָאי ןיא

 -יצרעניא ןײמ טול ,זיא עכלעוו ,לוׂש רעקיזָאד רעד ןגעוו
 א רעדניק עשידיי רַאפ לוש עכעלטלעװ עטשרע יד ,גנוג
 טנָאמרעד שינ ןּכָאה ,עירעּפמיא רעשיסוח רעקיטסלָאמעד רעד
 ,גנונעווַאב-סגנודליּב רעשידי רעד- ןופ רעקירָאטסיה יד שינ
 =ינוא רענליװ ןקילָאמַא ןופ ןפַארגָאירָאטסיה עשיליוּפ יד טינ
 8 גע שטָאכ יא ָאד יז ךיא זומ םעד רעּביא .טעטיסרעוו

 .רעטרעװ רַאּפ

 ,אפ 405. 00 ץצקסנאגסםזא 8 102028 םהטוג8 ץטעננעג8

 תחה 6806808200 10110160188 1808--1820*.

 :21/1808 זיא רעמונ-וויכרַא רעקיטציא רעד
 / רעד ףיוא טָאה ןוא טאלּב 6 טלַאה לוקיצסאפ רעטײװצ רעד

 :טפירשפיוא עשיסור א ךיוא עליה
 ,ל 4060. !אטעזג תקעבס2האמ ע ןקגסצסהגעפ סץאואטו

 + סזתצנטסמ8084 82 600167044806 89 1007018 םעהט88 ץצק6-

 גאתסטמתחס תהה 6826208200 108000601824 ץטזותווה 0
 ז028*./ |

 :טפירשפיוא רעשילױּפ א ךיז טניפעג רעעּבָא טַאלּב"רעש ןפיוא

 ,20604 םססחסססש 1 םסקסוסס6ש 3740/ 1062210-
 ש=צ 014 טשס?םוסש 30צ2ת240/ג 2103265206590 וז 6

1808 
 ןפורנָא טצריקראפ רעטײװ ךיא לעװ לוקיצסַאּפ ןטשרע םעד

 ָּו ווס ץצקסנאתס814 616.
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 ןוא 1808 ץדעמ ןט:1 םעד ןרָאװעג טנפעעג זיא לוש יד
 :טסניא רעשיגָאגַאדעּפ,:ןפורעג הליחּתכל ךיז טָאה
 .ןדײ רַאפ לוש-סגנַאּפ נָא, רעטעּפש ,"|דײ רַאפ טֹוט
 יד לַײװ ,טקיטכערַאּב ןעוועג ןעמענ .עדייּב .ןענייז שיטקַאּפ
 ,גנודליּב-סגנַאפנָא ענײמעגלַא םידימלּת יד ןּבעגעג טָאה לוש
 ןטײרּפשרַאפ ֹוצ קיאעפ, ןייז יז ןלָאז לוש יד ןקידנע ןכָאנ ידּכ
 .ג"רעדירּבמַאטש ערעייז ןשיוװצ טכיל ענעמוקַאּב סָאד

 לָאצ יד ןוא ,טלקיװטנַא קידהשקשינ ךיז טָאה לוש יד
 ןופ רעמלע ןיא טרעדנוה עּפַאנק זיּב ןסקַאװעג זיא םידימלּת
 עקירעהעג ןופ ןלעפפיוא םעד ּבילוצ .רָאי ,(:240 זיּב 10 רעּביא
 גנוקריוונגעק רעד ּבילוצ ךיוא ,סיוא טזייװ סע יװ ,ןוא ןדנָאֿפ
 טכַאמרַאפ לוש יד שעטיסרעווינוא רעד טָאה להק רענליוװ ןופ
 -נּביױא יד ןיא .1808 רָאי ןקיּבלעז ןופ רעּבמעטּפעס ןט-1 םצ
 :ַאדעּפ עכעלדיפסיוא ךיז ןעניפעג ןלוקיצסַאּפ ייוצ עטנַאמרעד
 רעד ןופ ןטכירַאּב עלעיצנַאניפ .ןוא עכעלטפַאשטריװ ,עשינָאג
 =וא רענליװ רעד ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןענייז עכלעװ ,הנהנה
 עכעלטנעמָאנ טימ ןעמַאװצ שדוח .ןדעי - טכַאמ-טעטיסרעוינ
 :ימסירעטקַארַאכ עטנַאסערעטניא ןוא רעליש עלַא ןופ תומישר
 .ייז ןופ לייט ַא ןופ סעק

 :ַאר עקידשדוח יד ןופ םענייא ןיא ךיז טניפעג טָא- ןוא
 ןטי1 ןויּב יַאמ ןט:15 ןופ טייצ רעד רַאפ ,ונייהד  ,ןטרָאּפ -

 םאקמסזו 0 56006ת4ג0װ ש 524016 ןקס022/80שסצ!) 1808 ינוי

 רעד ןיא * (י8/ג 2עטסשש 0615 /12/ג 60 15. (:2סוסג 8

 :טסקעט ןשיליּפ ןיא םהרבַא ןּב בײל רימלּת .ַא ,המישר
 ןּבעגעגנָא ןענייז רימלּת ןקיזָאד ןגעוו -(!סעטג ,אטחגגזחוסוע;סק
 ןיא ןריוּכעג ,טלַא רָאי 15 ןיא רע  :תועידי עקידננלָאפ
 טניואװ - ,ןרעטלע ענייז ךרוד - ןטלַאהענסױא טרעװ ,ענליוו
 קס3 ֿפש. תזוס-) יַאלָאקימ- ןקילײה ןופ ,רעטסיולק ןופ טנעָאנ
 יַאמ ןט:59 םעד - לוש ןיא ןעמוקעגנָא יא רע ,(8)זח
 ..טוג ךיז טנרעל ןוא טנעקעג טינרָאג טָאה 1

 ןיא טנָאמרעד ךיוא שרעװ  רימלּת רעקיבלעז רעד
 ןופ ףליהעג-רערעל רעשידײ רעד סָאװ ,המישר רעד
 (םידימלּת ענעטירשעגרָאּפ יד ןופ רענייא) לוש רעטנָאמרעד רעד

 ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא טָאה ש טשָאר ג רזעילא ןּב ןדהַא -
 רַאפ 1808 ילוי ןט:6 םעד לֶהֹק רענליװ םעד טלעטשענוצ
 :"להק ןופ ןטַאטוּפעד ןרַאה עקידנטכייל, יד ןופ ךיורּבעג םעד
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 *ײז ,ָאד ךיז טדער סע עכלעװ ןגעװ ,"להק ןופ ןטַאטוּפעד , יד

 ינעװ רעד טױל ןּבָאה עכלעװ ,להק רענליװ םעד דצמ ןטַאגעלעד ןענ
 .ינוא ןופ רעײטשרָאפ א טימ ןעמאזוצ טעטיסרעוװינוא רענליוו ןופ גנוד
 טקעיארּפ ןעיונעג א ןטעּבראוצסיוא עיסימָאק א ןדליב טלָאזעג טעטיסרעוו
 ,רעדניק עשידיי ראפ לוש-סגנַאפנָא א ןופ

 246 ףוברעטרעװ םרָא'דנָאיל ןיװעל - ןָאק .8

 ןשיװצ גנַאהנעמַאזוצ רערַאּבלטיממוא ןײק זיא סע םגה
 םַארּכַא ןיועל 351 םהרנא ןּב ביל ירא ןטנָאמרעד רעירפ םעד
 לוש-סגנַאפנָא רעד ןופ םהרבַא ןּב ּבײל םעד ןוא רָא'דנָאיל
 ,קפמ םוש ןייק ןייז וצ טינ ךָאד רעּכָא רימ טנייש ,ןַארַאפ טינ
 ,ןָאזרעּפ רעקיּבלערעד ןוא ןייא ןנעװ ךיז טלדנַאה סע זַא
 = עילימַאפ ַא טגָארט 1833 ןופ רעד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ
 ביל רעטושּפ ַא זיא 1808 ןופ רעד ןוא (רָאדנָאיל) ןעמָאנ
 .םהרבַא ןּב

 : :םימעט יד ןענייז טָא
 רּכחמ רעזנוא טָאה רָאדנָאיל .ןעמָאננעילימַאפ םעד .א

 עיצקורטסנָאק יד לײװ ,רעטָאפ ןייז ןופ .ןעמונעגרעּביא טינ
 ומפױא ַא זיא רע ןַא ,רָאלק טויײװַאּב .ןעמָאנגעילימַאפ  ןופ
 ,ןרָא=טנגוי עקיטייצ רעמ יד ןופ סלַאפנדעי ןוא אפוג רּבחמ ןופ
 .שיזיוצנַארפ ליב ַא תוחּפה לכל טנעקעג ןיוש טָאה רע ןעוו
 ןפורעג רָאנ ךיז רָאדנָאיל םַאדּכַא ןיוועל טָאה 1808 רָאי ןיא
 .םהרבא ןּב ביל טושּפ

 ןוא ענליװ ןיא ןריוּבעג ןענייז סמהרבא ןּב ּבײל עדייּב .ּב
 .םיליּכשמ ןענייז

 -םגנַאפנָא רעטנָאמרעד רעד ןופ רעשקַאדַאכ םעד טול .ג
 טָאה עכלעװ ,1808 רָאי ןופ טעטיסרעווינוא רענליװ םייּב לוש
 ,עדניק עשידיי רַאּפ רערעל עקידנעמוק ןטיירגוצ טפרַאדעג
 ןופ םהרבא ןּב ּבײל דימלּת רעד זַא ,ךעלריטַאנ ץנַאג סע זיא
 ןופ םהרבַא ןּב ביל רערעל רעד ןרָאװעג רעטעּפש זיא 8
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 רענליװ ןופ ויכרַא ןופ לוקיצסַאפ ,ןקיּבלעז םעד ןיא .ד
 ןיאו להק ֹוצ השקּב ַא ךיז טניפעג 1893 רָאי ןופ להק
 100086))  ןַאמּפַאה םולש ןּב לכימ ןסיװעג ַא ןופ (שיליוּפ
 ןיא ןכַארּפש ןופ רערעל ַא ךיוא .(52010חװס6002 /1ס/חנגמ
 ַא ןּבעגענּפָא ןרָאװעג זיא עכלעװ ,השקב סנַאמּפָאה  .+ענליװ

 ןקינלעז ןופ יונעג זיא םרָאדנָאיל ךָאנ רעטעּפִש טיצ עצרוק
 -ַאנ ןט:1 םעד טָאה ןַאמּפָאה ךיוא .םרָאדנָאיל סָאװ טלַאהניא
 ַא להק ןופ ןעמוקַאּב 685 רעמונ ןרעטנוא 1893 רעּבמעװ
 ןַאמּפָאה רעקיזָאד רעד .סרָאדנָאיל וצ ךעלנע .,גנוקיטעטשַאּב
 -ליװ םייַּב לוש-סגנַאּפנָא רעד ןופ רעליש ַא ןעוװעג רעכיז זיא
 ןיא טנָאמרעד טרעװ רע לייװ ,1808 ןיא טעטיסרעווינוא רענ
 -ַאּב יד .ןעמָאנ:ןעילימַאפ ןקיּבלעז ןטימ תומישר .עריא .עלַא
 סױרַא טפור ןענַאמּפָאה טימ ןרָאדנָאיל ןופ .טײקטנעָאנ-סּפור
 טָאה עכלעו ,לַאװק-סגנודליּב רעייז זַא ,קנַאדעג םעד אליממ
 זיא ,רערעל ןייז וצ טכער םָאד ןּבעגעג ךיוא רשפא בגַא יז
 ןיא טנרעלעג טָאה רָאדנָאיל ךיוא זַא ה"ד ,עקידתופּתושּב ַא
 .לוש רעקיּבלעז רעד

 ןּבירשעג ךיא בָאה עיסימָאק רעקיזָאד רעד ןגעוו ךעלריפסיוא

 טפירשרָאיײלטרעפ רעשירָאטסיה רעשיליוּפ רעד ןופ טפעה ןטנעצ םעד רַאּכ
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 א ןאק = 7 יט ןיהנל =

 *יסרעווינוא רעד ןופ םירימלּת יד ןופ תומישר יד ןיא .ה
 :לפ=ףוס .םהרנַא ןּב ּניֵל ןײא רָאנ ךיז טניפעג לוש-טעט
 לֶאֵצ יד טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ּכײהנָא ןיא ךָאד זיא ףיס
 ךָאנ ,ענליװ ןיא ענעריוּבעג ,שיילעגנוי עטעדליּבעג ךעלטלעוו
 זַא ,ךעלּביױלגמוא זיא םע וַא יװַא ,עטצענערנַאּב ַא ןעװעג
 .ןשטנעמ ענעדײשרַאפ ןגעװ ןדיײר ךיז לָאז לַאּפ רעזנוא ןיא

 ,םהרבא ןּב בײל ןקירעי-15 ןופ טײקשיטנעדיא יד
 ןופ םהרכַא ןּב בײל םעד טימ ,1808 ןופ דימלּת םעד
 ןרעװ טלעטשעג טינ ,גנונימ ןיימ טול ,ָאזלַא ןעק 3
 .ןכייצ-גערפ  ןייק .רעטנוא

 שָאל םע ּבױא ,ןטנָאועג רעהַא ויּב ןופ טנורג ןפיוא
 רעּנָא ןעמ ןעק ,עיפַארגָאיּב .ַא ןריאורטסנָאק טינ ךָאנ ךיז
 רעטערקנָאק ַא ןופ ןּבעל ןופ ןטנעמָאמ ןענעכײצנָא ןיוש
 .ןָאזרעּפ

 =ָאפ ןייז ייּב ענליװ ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא ּביײל-הירַא
 עמַאס ןיא רע טָאה טניואװעג .1795 רָאי ןיא םהרבַא רעט
 ?עקטיג, םענעפורעגױזַא םעד ןיא ,ָאטעג ןשיריי רענליוװ ןופ ןטימ
 ךעלנײשרַאװ רע טָאה גנואיצרע עטשרע יד ."קעלואַאז םעּבױט
 15 םוצ ויּב זַא יװַא ,ץעזעיגילער םיואכרוד .ַא ןעמוקַאּב

 לי

: = 
 ןייק ללכּב ןוא שיליּפ ןייק וליּפַא רע טָאה ןּבעל ןייז ןופ רָאי
 ןיא ךיז טָאה םע תעשּב .טנעקעג טינ םידומיל עכעלטלעוו
 לעיצעּפמ טנפעעג ענליװ ןיא 1808 רָאי ןופ ץרעמ ּבײהנָא
 -הירַא ויא ,טעטיסרעווינוא םייּב לוש-סגנַאּפנָא ַא ןדיי רַאפ
 יינייא ןיא טשרע .ריא ןיא ןטָארטעגנירַא טינ הליחּתכל ּבייל
 ןוש ךיז טָאה םידימלּת לָאצ יד תעשּב ,םורַא םישדח עק
 -נישְרַאװ ,ּבײל-הירַא .זיא ,ןרעסערגרַאפ קרַאטש ןּבױהעגנָא
 ןמ=20 םעד ,ןרעטלע ענייז ןופ שינעּבױלרע רעד טימ ךעל
 ,לוש רעד ןופ גנולײטּפָא רעקירעדינ רעד ןיא ןטָארשעגנײרַא יַאמ
 -רע קידנזײװסױרַא ,םישדח עקיניא טנרעלעג טָאה רע ואוו
 -הירַא טָאה לוש רעד ןופ ןסילש ןכָאנ .םידומיל יד ןיא גלָאפ
 רע זַא ױזַא ,ןכַארּפש סרעדנוזַאּב ,טנרעלעג רעטייװ ךיז ּבייל
 ,שיאערּבעה :ןכַארּפש 4 ןופ רערעל ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא
 ךָאנ ךיז רע טָאה םעד ץוח .שיזיוצנַארפ ןוא שטייד ,שיליוּפ
 יד רַאּפ ןטנעמוקָאד ענעדיײשרַאפ ןצעזרעּביא טימ ןעמונרַאפ
 =עג ךיז רע טָאה קיטיײצכײלג .ןצנַאטסניא:םטכירעג ערעקירעדינ
 טָאה טײצ רעד טימ .ללכּב הלּכשה טימ ןעמונרַאפ קַאמש
 ַא ןּבילקעגוצ ךיז ןוא ןעמָאנ םעד "טריזיאעּפָארײא, ךיו .רע
 רע טפור טציא .ןעמָאנ-ןעילימַאּפ ןשיזיוצנַארפ . ןקידנעגנילק
 ןעמוקַאּב רע טָאה 1893 ףוס .רָאדנָאיל םַארּכַא ןיוועל ןיוש ךיז
 רעטפַאהנסיװעג ןייז ןגעװ גנוקיטעטשַאּב ַא הליהק רעד ןופ
 טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ךעלנײשרַאװ ,טײקיטעט רעשירערעל
 .ענליװ ןיא רערעל ןופ עיצַארטסיגער רעכעלטמַא ַא

 ייװצ טנַאקַאּב זנוא ןענייז טיײקיטעט רעשירּכחמ ןייז ןופ
 עטשרע סנעמעו ,רעלעטשנווירּב רעד ויא עטשרע סָאד .קרעװ
 ןרָאװעג רעשעּפש זיא רע ;1896 רָאי ןיא םױרַא זיא עּבַאנסוא
 טָאד ,םעגַאלפױא עקיררעטיײװ ןטלַאהעגסױא ןוא רעלוּפָאּפ רעייז
 :רעטרעװ עשידי:שיליוּפ סָאד ויא םרָאדנָאיל קרעװ עטייווצ
 ןײק 1857 -- רָאי ןיא ענליװ ןיא סױרַא זיא סעכלעוו ,ךוּפ
 .עכער וצ זיִא םלַאפנדעי ,טנַאקַאּב שינ זנוא ןענייז קרעװ ערעדנַא

 א
0 
 .8 ךוּנועטרעװ ּפרָא'ד .

 .טינ קרעװ םוש זיק רָאדנָאיל טָאה 185 ףוס ןויּנ זַא ,ןענ
 .זןּבעגעגסױרַא

 -ַאּכ טינ ןיא רּבחמ רעזנוא ןופ לרוג רעקידרעטײװ רעד
 יי 5 טנ

 גש

 וצ יאדכ ךיוא ףוס םוצ זיא טייהנגעלעג רעקיזָאד רעד ייּב
 זיא רעכלעװ ,רָאדנָאיל שריה .ןוז טרָאדנָאיל ןיוועל ןענָאמרעד
 .רּבחמ רעשידיי ַא ןעװעג ךיוא

 רָאנ ָאד ליװ ךיא ןוא ,טנַאקַאּבמוא זיא עיפַארגָאיּב ןייז
 .קרעװ ענייז ןגעװ .תועידי עשיפַארגָאילּביּב עקינייא .ןעגנערּב

 :רָאנ טגנערּב 4689 'מונ ,84 'ו) םירפסה-רצוא רעד .א
 טלַאהניא רעללעטשנעפעירּב רעיינ רעדָא ערהעל-ףירּב,

 -םטפעשעג ,ערהעלנעטמיז ,עפעירּב ענעדעישרעפ דנאה רעללַא
 עטייווצ} ינש 'ד ,"רָאדנָאיל שריה ןאפ ןעגנונכער דנוא ףירּב
 .89 |18261 ז"טרּת ָאנליװ ןעגַאלפױא

 :קרעװ עקינייא ךָאנ טסַאפרַאפ רעּבָא טָאה רָאדנָאיל שריה
 עכעלטפירשטנַאה ענייז ןיא טָאה בקעיןּב בקעי 'ה .ּב

 : טנכײצרַאפ  ןלַאירעטַאמ
 *עה טסַאפעג ץרוק ,שטייד:שעדיא זײצנַארפ ,ךערּפשעג,

 יז ,1836 ָאנליװ ,רָאדנָאיל ביל ןּב שריה ןופ ןעּבעגעג סור
9, 80, 

 ןּביױשעג .המדקה ַא ךיז טניפעג לכיּב ןקיזָאד םעד ןיא
 .רָאדנָאיל םַארּכַא ןיוועל רעטָאפ ןכרוד

 יב ןנענעגסיורַא ךָאנ רָאדנָאיל שרעה טָאה רעטעּפש .ג
 .ףעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ךוּבנרעל ַא ענליװ ןיא סָאר ןבואר:ףסוי
 :ןעמָאנ ןטימ ןדיי רַאפ .ךַארּפש

 שרעה ןופ עכַארּפש עשעזייצנַארפ רעד עדָאטעמ עיינ,
 ןאסטט6016 10600006 2 12 1809ט6 112002156 קסשז "רָאד ןָאיל

 ןטייז 4 ן1899) ט"ירּת ענליוו (165 1372611169 86 11. 110 8'סז

 .ןדיגמ דוד 'פָארּפ ןופ גנולייטטימ| . 

 * יא

 | .טפירשכָאנ
 עג ךיא ּכָאה טעּברַא עקָאד יד ןקידנערַאּפ ןכָאנ ןיוש

 ןקילָאמַא ןופ ןלַאירעטַאמ .עטנָאמרעדנּבױא יד ןשיװצ ןענופ
 , ןעגנוריפסיוא עניימ טקיטפערקַאּב עכלעוו ,ץיטָאנ יַא להק רענליװ
 ּבײל רעליש רעד ןעװעג עקַאט זיא רָאדנָאיל ּבײל-הירַא זַא
 .טעטיסרעווינוא רענליװ םייּב לוש רעד ןופ םהרנַא ןּב

 להק סָאװ ,?סקנּפ ןלעיצעּפס ןיא ךיז טניפעג ץיטָאנ יד

 וצ השקּב ןײז ןיא טנָאמרעד ןעװעג סָאד טלָאװ רע לַײװ }?

 ,1823 רָאי ןוֿפ להק

 טסלָאמאד טָאה רע .טּבעלעג ךָאנ רע טָאה 1826 רָאי ןיא 2
 .רעטײװ עז .לכיּב א סשריה ןוז ןיז וצ המדקה א ןּבירשעגנַא

 1651684 414 2215 רטץסגמץעסה 2250/200268 8

 164ח2/ט 301164510600 תג 021606 06 220161200מ08561 ןכ252-
 ץסז!סוש פ20124020ת2 04 11ש 1815 {--1818/

 סקנפ, :ןּבעגעגנָא ךיוא זיא סקנּפ ןופ ןעמָאנ רעשיאערּבעה רעד

 . ןיטראטשאפ תגשה לע אנליוװד להקחמ ןתינה שאװטצעדאיװס וב בותכל
 .?םילשומה םוקממ

 םעגיא 'ירד ןענופעג ךיא ּבָאה םיסקנפ:ןטרָאּפסאּפ עכלעזצ



 ןיא ןיֿפ רעשיטַאּטַארג - רעליװ .י כוש

 ,ןריי רענליװ יר ןופ המישר רעיונעג ַא טימ  טריפעג טָאה

 ןעילַאנָאסרעּפ םימ ןשינעגייצ ןּבעגעגסױרַא טָאה להק ןעמעוו

 עקירעהעג יד ןיא טַאּפ ַא ןעמוקַאּב וצ ידּכ ,םינמיס ןֹוא

 =סױדַא עלַא .11818 -- 35 ןרָאי יד רַאפ ןצנַאטסניא-טכַאמ

 .סקנּפ ןקיזָאד ןיא טנכײצרַאפ ךיוא ןענייז תועידי ענעּבעגעג
 טָאה רָאדנָאיל ּביל:הירַא ךיוא זַא ,םױרַא ךיז טזייװ טָא ןוא
 טָאװ ,שינעגייצ ַאוַא ךָאנ לה וצ טדנעװעג 1817 ןיא ךיז

 ינוי ןט-8 םעד 103 רעמונ ןרעטנוא ןעמוקַאּב ךיוא טָאה רע
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 טנעטעּפ רעד טרעװ קירּבור-ןעמָאנ רעשיאערּבעה רעד ןיא

 *על ןט} 'נוכמ ..טײח םהרבא ר" ביל 'ר ןפורעגנָא
 .רעדנא

 ןטמוע 8 |1817) נא 1024
 1 6ץ02 2 טז2װ2זמסיש102 1.60046ז *, 20021ץ,גז(52עמסש|} 2
 ט161192406ש} 342, 1602/2 ןכ061491006232ג תס5 ןקס089-

 ןוסש2!ץ|, 0023 024זמ06, 01057 מה 910616 קסעץפגתגו 6
 2 תג 0100216 ץ 02152001 016ז000י1106, 126 24 קס !זוקסזע)

 :שידײ

 : - 169 'מט ןטמע) ַײװ 8

 ןישרַא פ ,רעטּניװַאּב ַא ,? רעדנָאעל םהרא ןּב ּבייֵל

 250 שידײ ןשיצי לַאג-חרוטפ ןיא

 :גנעל ַא ,טכיזעג ךעלגנעל ַא .,(ךייה יד) קָאשרעװ 532 ןוא
 יד ןוא םָאק ןפיוא רָאה יד ,ןגױא עצרַאװש .,זָאנ עכעל
 -לקנמ םעסנָאװ ןוא דרָאּב רעד ףיוא ןוא ,עלעקנוט תואּפ
 וצ| עירעּפמיא רעצנַאג רעד ןיא ,ןטלַא| רָאי 94 ,עטױר
 .ןןרָאפ

 יג עכלעו ,1817 רָאְי ןופ ץיטָאנ:טרָאּפסַאּפ עקיזָאד יד
 ָאד רָארג זיא ,םיטרפ .עשיפַארגָאיּב עינ עקינײא בנַא ןָא
 דניּברַאפ וצ טקעריד ידּכ ,טלעפעג זנוא טָאה סָאװ ,עלעגניר
 הרנא ןֹּב ביל רעליש ןגעװ 1808 רָאי ןופ ןטנעמוקָאד יד
 .רָארנָאיל םַארּכַא ןיװעל רּנחמ ןגעװ 1823 רָאי ןופ יד ןוא
 םעד טסקעט ןשיאערּבעה ןיא ָאר רימ ןּכָאה טַײז ןייא ןופ
 -רעטעּפש ןופ ןעמָאנ:ןעילימַאפ ןוא ןעמָאנ סרעטָאפ  ,ןעמָאנ
 ןיא .ָאד רימ ןּנָאה טיײז רערעדנַא רעד ןופ ןוא רּנחמ ןקיה
 יװ ןעמָאנ סרעטָאפ םעד ןוא ןעמָאנ םעד טסקעט ןשיליױּפ
 -עג ץנַאג ןעמיטש עכלעװ ,רעטלע סענעּבעגעגנָא םעד ךיוא
 טעטיסרעווינוא רענליװ םייּב לוש רעד ןופ תועידי יד טימ .יונ
 .1808 רָאי ןיא

 וצ ןטנעמוקָאד עטכַארּבעג .ָאד עלַא יד ןופ תוכייש יד
 ?שילױּפ ןטשרע ןופ רּבחמ ןופ ןָאזרעּפ רעקיּבלעז רעד ןוא ןייא
 .קפס ןדעי רעסיוא טציא ָאולַא .ןיא .ךוּכ-רעטרעװ ןשידיי

ַ' 

 שידיי ןשיצילַאגחרזמ ןיא רעמרעװטּפיױה יד ןופ ןימ רעשיטַאמַארג רעד
 (גרעּבמעל) רעליוו ,י ר"ד ןופ

 ווא טָאה "עינַאלָאליפ עשַירי , רעמונ ןטשרע ןיא
 :ַאמַארנ ןנעװ עידוטש עטנַאסערעטניא ןַא ןּבעגעג ןעזייר 1
 רעד ,שידיי ןשיווטיל ןיא- רעטרעווטּפִיוה יד ןופ ןימ ןשיט
 עשיטימעס יד יו יֹווַא טקנוּפ--טנָאמרַאפ טקעלַאיד רעקיזָאד
 =ַאדניא יד ןופ עקיצנייא סלַא)} שיטעל-שיווטיל ןוא ןכַארּפש

 יד .הבקנ=ןושל ןוא רכז=ןושל רָאנ-- (ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא

 ןיא טרָאװטּפױה ַא ךרוד . טקירדעגסַוא ןרעװ ןעמענ=ףָאטש

 ןטירד םעד ןוא 1821 --- 1819 ןטײװצ םעד ,1818 -- 1815 ןרָאי יד רַאפ
1--- 1825, 

 ךיא ןעק ,טריגָאלאטאק טינ ךָאנ ןענײז סיסקנּפ עקיזָאד יד לײװ
 .ןבעגנָא טינ טציא רעמוניװיכרא ןקירעהעג ןײק רעּבירעד ָאד

 טריפעג תוּביס עכעלדנעטשרַאפ ּבילוצ ןענַײז םיסקנּפ עקיזָאד יד

 ןעװעג ץיטָאנ רעדעי ײּב זיא ךָאד .ךארּפש רעשילױּפ רעד ןיא ןרָאװע ג
 ןופ ןעמָאנ רעד רעכלעװ ןיא ,(סקניל עטשרע יד) קירּבוח עלעיצעּפס א

 וצ רעטכיל ךיז ידּכ ,שיאערּבעה ףיוא ןּבירשעגנָא ןעװעג זיא טנעטעּפ
 ,ןריטנעירָא

 .ס 59 'ז 1818--1815 ןרָאי יד ראפ ,אפוג טרָאד }

 1660066ז ןעמָאננעילימַאפ ןופ טרָאפ ענעּבעגעגנָא ַאד יד ?

 םרָאפ עטלעטשעגטסעפ ןּביוא לָאמנײא ןיוש יד ןרעדנע טינ ןיטולחל ןעֶק

 ינגייא א ןופ טנורג ןפיוא 110ח0'סז ןעמָאננעילימַאפ ןקיזָאד םעד ןופ

 .ײרש רעד זא ,רָאלק זיא סע .טנעמוקָאד םענעּבירשעגרעטנוא קיטנעה

 ינארט רעד ןיא טנװאהאּב יוזא ןיײז טינ טנעקעג טָאה להק ןופ רעּב

 לסיפ א םיא ןוא ןעמָאננעילימאפ ןשיזיוצנַארפ סטנעטעּפ ןופ עיצּכירקס
 יאדוװא טָאה רָא'דנָאיל ליכשמ רעטריזיאעּפָארײא רעד סָאװ ןופ ,ןשידירַאֿפ
 ,טסואװעג ןופרעד טָאה רע בוא ,שפנ תמגע טַאהעג

 ,לָאצליּפ ןיא ןעייטש ןטוּבירטַא ענייז עלַא םגה סָאװ ,םיּבר
 ,לָאצנַײא ןיא טַאקידערּפ ַא ךיז ייּב םע טָאה

 רימ ןעניפעג םעד וצ עלעלַארַאּפ עטנַאסערעטניא ןַא
 =טיינ ןופ לָאצליפ יד ואוו ,טירקסנַאס ןוא שיכירגטלַא ןיא

 ,םיּבר ןיא ןטוּבירטַא ךיז יב טָאה רעטרעװטּפױה עלַאר
 גנוניישרעד עקיזָאד יד ,ריחי ןיא אקווד טַאקידערּפ ַא רעּבָא
 רעקילָאמַא רעד ,טדימש םענַאהָאי טרעלקרעד ןיוש טָאה
 :ַארג רעשיאעּפַארײא-ַאדניא רעקידנכײלגרַאּפ ןופ רָאסעֿפַארּפ
 םוס 1000-, קרעװ ןשמירַאּב ןייז ןיא ,ןילרעב ןיא קיטַאמ

 ןּבָאה גנוניימ ןייז טיול ,1808 ,"8סזזו2מוּפסחסח 1168

 ןלַאפ עלַא טגָאמרַאפ לָאצניא ןיא סמורטיינ יד הליחּתכל
 ןוא ,":40חסה , ןעוועג ןענייז ייז ,ויטַאנימָאנ םעד ץוח

 זיא סָאד ;ןטקעיּבוס סלַא טרירוגיפ טינ ײז ןּבָאה רעּבירעד
 :ןקַאּב רעטעּפש ןּבָאה סמורטיינ עלַא סָאװ רַאּפ ,הּביס יד
 ;לשמל ;וויטַאװקַא םוצ ןכילגעג זיא סָאװ ,וויטַאנימָאנ ַא ןעמ

 טדערעגסיורא) ט241ז0 שיטָאנ ,זוג/טזח 'טַאל ,6180ח 'כירג
 ,2261602 'ליוּפ==) 807600 שיװַאלס=רעטסיולק ,(טטסז4

 לָאצליפ יד .,ווַאא 0161 ילױּפ ,("ךיפ, טשּפ ןטימ רעּבָא

 סא ןעמ טָאה רעטרעוװטּפױה עלַארטײנ עקיוָאד יד ןופ
 ןוא ,לָאצנײא ןיא ןעמָאנלמַאז ןכעלּבײװ ַא ךרוד טקירדעג
 :ירנ ףױא םיּבר ןיא סמורטיינ יד עקַאט ןּבָאה רעּבירעד
 ,ג ננודנע יד שיװַאלס ןוא שיטָאג ,ןײטַאל ,טירקסנַאס ,שיכ
 .ליפ 'ליופ יד לשטל .ךעלּפײװ לָאצנייא ןופ גנודנע יד ה"ד
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 ;!טּפַאשרערירּב יד, 48 8ז26--=ךעלטנגייא ,012014 לָאצ
 םעד שיטקַאטניס ,טנַאמרעד ןיוש ּבָאה ךיא יו ,טצונ שיכירג
 יליוּפ ;רַאלוגניס ןיא טַאקידערּפ ןטימ םורטיינ ןופ לַארולּפ
 ,לַארולּפ ןיא רעּבירַא שיטקַאטניס ךיוא ןיוש זיא 24
 םעד ךָאנ 0126 טָאה רעּבָא ןשיטַאװרָאכ-שיּברעפ ןיא
 ,-ַאלוגניס ןויטקעלָאק ַא ןופ טרָאפ ןוא טשּפ ןקידהליחּתכל

 (0 זוג140, יליוּפ יװ יװַא) ס םז2 60! טפור ןעמ םירָאװ

 (!רעטסעװש !רעדירּב .דיי דעדַא 1030
 =םיוא ןקיכַארּפש-ןייר ַא טימ ךיז טצענערנַאּב טדימש

 =רַאּפ העדּב טָאה לקיטרַא םעד ןופ רּבחמ רעד רָאנ ,שטייט
 וצ טנעַאנ ויא םָאװ ,טייז רעדנַא ןַא ןופ ךַאז יד ןלעטשוצ
 ,טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלַאיּב ה"ד ,ןכעלטפַאשנסיװרוטַאנ א

 ,ןשינעפעשַאּב עקירעּבעל ןופ ןײגסױרַא טעװ רע

 ,(ייו, יד) עמַאמ יד ואוו ,ןימ ןקירעדינ ַא ןופ טרפּב

 םָאמ רעסיוועג ַא ןיא זיא ,לָאמַא טימ עגנוי עכעלטע טנייוניג
 ןענייז עּפורג ַא ןדליּב םייּב זַא ױזַא ,עגנוי יד ךיז ןיא ללוּכ
 ןיא ןעמָאנלמַאז ןכעלּבײװ ַא ךרוד ןרָאװעג טקירדעגסיוא יז
 ,ןעמַאמ רעד ךרוד החד ,לַאלוגניפ

 רעד) 10801014 'ליוּפ ,רעגייטש ַא ,טערטרַאּפ ױזַא

 יקסנַאס ,זח8/6ז 'טַאל ןוא זמ016ז2 םָאוו שרוש רענעגייא
 טרָאװ סָאד םָאמ רעסיועג ַא ןיא (זוס32/ שיטַאנ ,זוג!גז
 טסייה ,טרעו ןּבעל ןופ טקַאפ רעקיזָאד רעד .םז05168
 לשמל) םרָאפ רעשישַאמַארג ַא ךרוד טקירדענסױא סע
 ןשינעפעשַאּב עגנוי .(וװײזַאא 122ת1644 ,2ז68/סג ,31

 בור סָאד ןוא (שטייד) שינַאמרעג ,שיכירג ףיוא ָאזלַא ןרעוו
 ןײטַאל ףיא .ןימ ןלעטימ ןיא טצונעג שיװַאלפ ףיוא ךיוא
 ףיױא ךיוא ױזַא) הבקנ=ןושל העמייּב יד ןענייז (שיכירג ןוא)

 ןוא ,תוריּפ סױרַא ןעגנערּב סָאװ ,ןשינעּפעשַאּב טלַא (שיאער-עה
 ,"לּפע, זחג!טזו : לשמל ,לַארטיינ ןײטַאל ףיוא ןענייז תוריּפ

 ףױא ןסקיװעג ןוא םייחילעּב ,םע טסיײה ,רימ ןעעז ָאד
 רימ ןּבָאה ןלַאפ עדייּב ןיא ,הגרדמ רעקיּבלעז רעד שנמּכ
 רעד וצ ,םעמַאמ יד ןופ טכַארּבעגסױרַא ןרעװ סָאװ ,עונוי
 ןופ רענייא קיגנעהּפַאמוא ןעגנַאגרעד ןענייז אנקסמ רעקיזָאד
 ר"ד רבח-ספורַאּב ןַײז ןוא לקיטרַא ןופ רּבחמ רעד ןטײװצ

 =לעװ ,גָאלָאליפ רעשיסַאלק ַא ,גרעּבמעל ןופ לעדנַאה בקעי
 -ניא יד ןיא ןימ ןשיטַאמַארנ ןגעוו טכעלטנפערַאּפ טָאה דועכ
 =רַא ערעדנוװַאּב ַא ןכַארּפש עשיטימעס ןוא עשיאעּפָארײא:ַאד
 =ארק רעד ױופ גַאלרַאפ ןיא ,1999 םױרַא זיא סָאװ ,טעּב
 ,ןטפַאשנסיװ ןופ .עימעדַאקַא רעוועק

 ךס ַא טלעטשעג ןיוש ךיז ןּבָאה'ס עכלעוו ,עגַארּפ יד
 =ָאדניא יד רָאנ ןגָאמרַאפ סָאװרַאפ ;ןיא ,רעשרַאפכַא-ּפש

 ןקירדוצסיוא ףיוא םרָאפ ערעדנוזַאּב א ןכַארּפש עשיאעּפַאריײא
 ?טשינ עשיטימעס יד ןוא ןשינעפעשַאּב עגנוי ןופ ףירנַאּב םניד
 =עמ יד ,טכער טימ סָאד ןוא ןעזייר ךיוא טלעטש עגַארפ יר
 :יווטיל סָאד ךיוא ןוא שיטעל:שיווטיל ןוא ןכַארּפש עשיטימ
 שינעפעשַאּב גנוי ַא זַא ,טכערעג ןצנַאגניא ןטלַאה שידיי טש
 טשינ לָאמנייק ןּבָאה ןוא ,ךעלּביײװ רעדָא ךעלנעמ רעדָא זיִא
 רעּבירעד טײטַאּב סָאװ ,ןימ ןטירד ַא ךָאנ ןגעו טמולחענ

 סאוו
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 שירײ* ןשיצילַא:חרומ ןיא ןיפ רעשיטַאמַארּג - בעליה .י

 - ;025 210//סוח ,025 | גזהזו ,025 162/ס ,623 18/00 שטייד

 (ילטניה,) 629 1060/ ,(ײקעשַאל , ,,סח!סח) 025 7016
 ןטױל ?ווײזַאא 029 !| סעיּביּפמַא ןוא לגייפ יד ייּב ןוא
 העד) שטנעמ רעד ןוא ךַארּפש יד טָאה גנוניימ םַרּבחמ

 ,ןקירדסיױא םעדכרוד טלָאװעג ,ריא ףיוא טדער סָאװ ,(רעירַא
 עגנוי סָאד זַא ,טשינ םיא טריסערעטניא טכעלשעג סָאד וַא
 =וצ ןקיטכעלשעגרַאפ ַא ןיא ךַאנ ךיו טניפעג שינעּפעשַאּב
 =םעלשענ יד לַאנָאירּבמע ןיוש טגָאמרַאפ רע םגה וַא ,דנַאטש
 ,עלָאר עשיטקַארּפ ןַײק טשינ ךָאנ יז ןליּפש ,םעיצקנופ עקיט
 ןופ דנַאטשוצ ןקיזָאד םעד ללכּב ןפודנָא רעּבירעד רימָאל
 יד ןרילונער טנעװקעסנַאק .לעו ם ק עס ַא שינעּפעשַאּב ןגנוי

 ןליּפשייּב גנערּב ךיא ,ענַארפ עקיזָאד יד ןכַארּפש עשיווַאלס
 =רַאפ ענעזיװעגנַא רּבחמ ןכרוד יד רימ ןעעז ָאד ,שילױּפ ןופ
 ןענַאזרעּפ םלַא ןּבָאה חוג144 ,010166 :לשמל } ןשינעטלעה
 ןעמרָאפ= רענעלקרַאפ יד סעיצקנופ עכעלטכעלשעג טימ
 6216שס2ץחב ,00102160 רעבָא ,חו2160244 ,01520664

 6716- רעדָא) 02/6שס2ץחאג ,6010קס2ץא ץוחַא ןּבָאה
 ,0216טט026 ,0010016 :ןעמרָאפ עלעוסקעסַא יד ((64

 . ןטימ םע טלַאה יװ .ץלַא טשינ ךָאנ רעּבָא זיא סָאד
 ַאד ןעמ ןעק יצ ?םיצפח עטּבעלַאּבמוא ןופ ןימ ןשיטַאמַארג
 ןטלָאװ ָאד ?טכעלשעג ויא סע רעסָאװ ןנעװ ןדייר ללכּב
 רַאנ ,ךעלּבײװ טשינ ןוא ךעלנעמ טשינ ןייז טפרַאדעג עלַא
 ,ךַארּפש עשטייײד יד רעּבָא ,("ךַאז, ןופ) ײךעלכעז , אקווד
 =נָאק טשינ ויא ,5400/0 טרָאװ סָאד ןפַאשַאּב טָאה יז םגה

 .יד ךיוא ןּבָאה ָאד םירָאװ ,טרּפ ןקיוָאד םעד ןיא טנעווקעס
 =עגסיוא עסיוועגַא ,ןטכעלשעג יירד םיצפח עטּבעלַאּבמוא
 =ענ ךיז רימָאל ,ןשילגנע ןיא רַאפרעד רימ ןעעז טײקנטלַאה
 ןלעװ טלַאמעי ;ךַארּפש רעקױָאד רעד וצ ןקוקוצ רעטנע
 .רַאפ יז זַא ,ןטלַאה סָאװ ענעי ןופ תועט םעד ןענעקרעד רימ

 ןרעוו שילגנע ףיוא .םינימ עשיטַאמַארג ייווצ טשינרעמ טגָאמ
 506 עכעלּבײװ יד ,מ6 ןפורעגנַא ןשינעפעשַאּב עכעלנעמ יד
 =נָאמרעד רעד עקַאט ויא סָאד ,11 םיצפח עטּבעלַאּבמוא ןוא
 ותס ,06 ויא ("םקָא,) {חס םט|| ,ןימ יירעכעלכעז, רעט

 186 קוס!טזס, (יישיט,) 186 14016 ;פ86 זיא (יוק,) אס

 ױזַא ןוא ,ו{ ןענייז וװחזַאא ("טנַאה,) 106 280 ,("דליּב ,)

 =ירעּבעל ייּב וליּפַא רעּבָא ,עיסקעלפ .רעצנַאנ רעד ןיא ךיוא
 טרפּב ,1{ ךיו טפערט -- ןענָאזרעּפ ץוחַא---ןשינעפעשַאּב עק
 ,קיטכיוו טשינ זיא טכעלשעג סָאד ואוו ,ןלַאפ עקיגנעהּפָא ןיא
 ללכב טנהַא ויא 11 ,(רע רעד) 06-=:06 408 :לשמל
 םָאד ;(לטניה גנוי ַא רעדַא יזַא ,רע ןַא ןייז ןעקיס ה"ד)

 : ,"דניקא ,00110 טימ ךיוא זיא ענעגייא
 םָאװ ,טקנוּפַא טנָאמרעד (4008 ייב) ַאד ןּבָאה רימ

 . ןיא ךיוא ױזַא ןוא שטייד ןיא עלַאר ענעדײשטנַא ןַא טליּפש
 =רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןוא שידיי ןשיצילַאנ:חרזמ
 ;טײטַאּב סָאװ ,449 2380 יװ רעטרעוו עכלעזַא .ךַארּפש
 םעד ןיא ךיז טמענ ןופרעד ןוא) המהּב יד (2 ךיפ סָאד (}

 ,025 5021 ,025 1616 ,(ש/6סװשז יװ לַארולּפ ַאוַא טשּפ
 =ילעּב םעפורג עסיוועג ןופ ןעמענלמַאז ןענייז 0245 5סמשסֹוח
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 =ַאֹּב ןיא קירנעמענ טשינ ,יח-לעּב םעד סיוא ןקירד ןוא םייח

 ירד ,רע םעד םורַא ןעמענ יז ה"ד ,טכעלשעג ןייו טכַארט

 םָאד ןריישרעטנוא אקווד ליוו ןעמ ביוא .עגנוי יד ןוא יז

 ,("וקפ) 806 אטה ,("קיּב,) 66ז 5016 ןעמ טגָאז ,טכעלשענ

 016 5116 ,(ײרעגָא ,) 657 1160854 ,(יבלַאק ,) 025 42|ס
 :ףַאש ייב ;(ײלקעשָאל , ?סונ!סח) 025 4/6ח ,(יעּפַאקש,)

 ,045 1000116150021:) 016 26 ,(ײסּפעש ,) 66 4681

 ילגנע ;סשס8 'ליוּפ ,0ע/פ 'טַאל םָאװ שרוש רענעגייא רעד

 :ריוח ;(וגזמס 'גנע ,!2זוס ינַאמרעג) 023 {גזחזח ,(6ש6

 025 ,(י יד ,182006)) 016 5גט ,(רע רעד) 66ז ?ט6ז

 טּפיוהרעד ַאד גנערב ךיא ,(ריױח עגני סאר) ,ח6זא6|

 רעקיזָאה רעד טימ ךָאד טָאה שידײ לײװ ,ןליּפשייב עשטייד

 ,ןטייקכעלנע עטסרעמ יד ךַא-ּפש
 עטבעלַאּבמוא יד ןופ טכעלשעג םוצ ךיז קידנרעקמוא

 עקידכופיה ייווצ ןענַאמרעד וצ קיטֿכיװ ויא ,רעטרעװטּפױה
 רער ,םירג בַאקַאי ,ןטסיוװגניל עדנטײדַאּב ייווצ ןופ ןעננוניימ

 =רענ יד ןופ קיטַאמַארנ רעקידנכיילגרַאפ רעד ןופ רעּפַאשַאּב

 =יטעַאּפ ַא טימ שממ םיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,ןכַארּפש עשינַאמ

 =םוא יד ןופ טכעלשעג םעד םיוא טשטייט ,עיוַאטנַאפ רעש

 *נטלַאה ,עיצַאקיּפַאנַאסרעּפ ַא םלַא רעטרעווטּפױה עטּבעלַאּב

 ;ןכַא עטיוט ןײק טשינ ןעק שטנעמ-רוטַאנ רעד זַא ,קיד

 ,נרעב ;הביבס עצנַאנ ןײז ,גנירצלַא קירעּבעל טכַאמ רע

 סָאװ ,ןשינעפעשַאב עקידעּבעל רַאפ רע טלַאה ןלַאװק ,ןכיײט

 ,לוש ןייז ןוא ! ןַאמנורּב לרַאק .מכעלשענ רעיײז רעבירעד ןּבָאה

 טקווּפ ןטלַאהעג ןּבַאה ,"רעקיטַאמַארג=גנוי , ענעפורענ-ױזַא יד

 ןופ רָאנ קיגנעהּפָא ויא ןימ רעשיטַאמַארנ רעד וזַא :טרעקרַאפ

 טשינרָאנ טָאה ןוא (=טנעמַאמ רעשיגַאלַאּפרַאמ ,) ןעגנודנע יד

 ,רוטַאנ רעטיוט רעד ןופ :עיצַאקיפינַאסרעּפ ַא טימ ןוט וצ

 סָאװ ,ןעמערטסקע עשיטַאמנָאד ייווצ סָאד ןענייז ךעלטנייווענ
 על יבנל וַא ,ננוטּפױהַאב רעד ךרוד ןקינייארַאפ ךיז ןזָאל

 וןיא קיטכיװ ה"ר ,ץַאו םמירג סח ויא ןשינעפעשַאב עקירעב

 --.ןכַאו עטבעלַאּבמוא עגונב ןוא ,טרַאװטּפיױה ןופ טײטַאב רעד

 / ,טנעמָאמ רעשינָאלָאּפרַאמ רעד
 ,שטייד ףיוא לַארטײנ ןענייז ןשינעפעשַאב עננוי ביוא

 =ילַאנ:חרומ ןיא ןוא ךַארּפש-רוטַארעטיל רעשידיי; רעד ןיא

 יד ןיא ןעגיײז םָאװרַאפ ,ןיוש רימ ןעיײטשרַאּפ/ ,שיריי ןשיצ

 ןלעטימ ןופ רעטרעװ-רענעלקרַאפ עלַא ןכַארּפש עטנַאמרעד

 025 ,025 10260װ60 רענײטש ַא ,רעטרעװ לײט .ןימ

 =נַא ןופ טקנוּפדנַאטש םעוופ ןענייז 429 ׂשסוס ,18ט/6וח
 ןַײטַאל ףיוא .ךעלדנעטשרַאּפ טשינ ןצנַאנניא ןכַארּפש ערעד

 (הכקנ=ןושל) 1111018 --ײרעטכַאט יר , 1:1/8 ןופ ךיז טמערופ

 ,ילּבלעק סָאד,- (רכו-ןושל) טו!ט/טפ } ילרעטכעט םָאר,
 רעשיגַאלַאפרַאמ רעמ ַא טימ ךַארּפש ַא ןיא ךיוא רעּבָא

 נָא / יד ןוא גנורעסעּבסיוא עסיוועג ַא רָאפ טמוק ץנעדנעט

 יןלַאמרָאנ, םוצ םוא ךיז ןרעק ' "ןשינעטלעהרַאּפ עטנַאּפשענ
 ,ילּביײװ סָאר, ,"לרַײמ סָאדא טגָאז ןעמ ,תמא .דנַאטשוצ

 סזטװ0ז195 06/ ע6ז- קרעװ ןטמירַאּב םעד ןופ רּבחמ רער 1

 .םוס1סװסמססמ (0זגחגזגוו6 06ז 182. 5קזגסוסמ

 024 שידײ ןׂשיצי לַאגחרומ ןיא ןימ רעשיטַאמַארג = רעליװ

 טָאטשנַא רעטייו םלעטש ןעמ ןעוו רעּבָא ,"ןיליײרפ סָאד;

 ןוא ץעועג=רוטַאנ סָאד קירוצ ןױש טקריוו ,ןעמָאנַארּפ א ײז

 םעיד ןעמ טצונ רעטרעװטּפױה עטנַאמרער ירד עלַא ייּב

 ןעמַצנָארּפ רער ונוא טוײװ םּפיוהרעּביא ."יז , ןעמָאנַארּפ

 ײעטלעהרַאפ עקיהתליחת יר ןטסײרטענ םַא ןוא ןטסעּכ םֵא

 ,ןשינ

 ויא סע סָאװ ,ךיז שרעדנואוו ןעוײר םָאװ ,תמ סָאד

 םִצֹוה יװ יװַא טקנוּפ ןעלדנַאהַאּב ןעמ ףרַאדַאב ,לַארטיײנ
 רעדָא דנַאטש ,רעטלע ןנעו טינ טושּפ טכַארט ןעמ ;"דרעפ

 רימ ןקירד טכעלשעג ןלעטימ ןכרוד .רטפנ ןופ טכעלשעגנ

 ןםלופסינמייהענ ,סטנַאקַאּבמוא סעּפע םױא ךיא םעד ץוחַא

 סָאיו רשפא סָאד טריזירעטקַארַאכ ןטסעּבמַא } סטשרַאפרעד-טינ
 .(טינ םעפע ,ָאי םעּפע) "םעּפע , טרָאװ עשידיי עטלַא

 =רנוורענעלקרַאפ ךרוד וַא ,טנַאוע) ןױש בכָאה ךיא

 :עשַאּב עני םיוא ןעמ טקירר טכעלשעג ןלעטימ ןיא רעט
 םיױא טלעװ עצנַאנ יד ךיו שכוד ןײלַא דניק םעד .ןשינעפ

 ענעסקַאװרעד יד ןוא רעטומ יִר ךיוא רַאנ ,עניילק ץנַאנַא

 ןוא גתאיושנַא-טלעװ םדניק םעד וצ וצ ךױ ןסַאּפ ללכב

 יו :נידצלַא רָאפ ײז ןלעטש דניק ןטימ ק'דנדער תעשּב

 טלעו רער טימ ןדנוּברַאפ ןעניז טפיוהרעד .טרענעלקרַאפ

 ,40 יז ,? ןיצלַאּפ ילנפ) ןעקנַארטענ ןוא גרַאװנסע רניק ןופ

 ,ױדנַאל .א) לַארטײנ טצונעג ײו ןרעוו רעבירער ןוא (3

 עשטיידרעּבייא יד ןיא טּפיוהרעּביא ןוא ,(98 יז ,וויטונימעד

 .ע:םיורַא ןצנַאגניא רעטרעוורענעלקרַאפ יד ןּבָאה ןטקעלַאיד

 טשמל .(88 ,וויא 76 יז ,ןיצלָאּפ) רעטרעוודנורג יד טרַאּפש
 ןשטיידכיוהלטימ ןיא ןיוש) ײלכיק, ,ײלבַײי, יריי ר'מ ןּבָאה
 ילַאנ-חרומ ןיא ךיו טפערט |6טס0סמ שטײד ,הי"י 16 ןוא

 ןבָאה טרעקרַאפ) ײלטיה, ;("ןכוק-רעקעפ, ןיא רָאנ עיצ

 ןײלַא ײטוה , ןוא ,(! טימ) "מוה-לביוס, םבר םעד רימ

 ךי טמענ טרָאװ סָאר ;ןשרעּבכײװַא ףױא רָאו ןעמ טגָאז
 טיהעגּפַא םע טָאה רעּכירער ןוא {1ט| שטייד ןופ טקעריד
 ײלטפיער, ,("ןשטַאלעּפַאק , ןגָארט ןליבסנַאמ יד ;ט יד

 =למ עו,) "לויערּב , ,(08 יו ןיצלַאּפ ,ז2ח/1!סוח ד"תנרפ)

 ,גײלטסעמצלַאו, ,(05 ןיצלַאּפ יב טז69ח ,"לויערב

 לּפעלרעיוא ,(06 ןיצלָאּפ ,סז16116ֹות :דייהנרפ) ײלווירכ,
 025) ךיו טיירד לדער סָאד , ,(2 ,76 ןיצלָאּפ ,סהזוסקק!/1ח)

 "טיורק לטּפיײה סָאד, ,(.80 ןיצלַאּפ ,320/סו0 םז6/װ6ח

 =נַא ,ןהרַאפ טשינ ויא ןײלַא ײטּפוה , ןיטּפיוהרעד,, ילנפ)
 ,(ײןגָארט , ןופ) פגַײרט סָאד ,(ּפָאק , ןעמ טצונ םער טָאטש

 : טמַאטש טרָאװ סָאד ."לטַײט סָאד , יא טנַאסערעטניא

 ילַאטיא ןענַאד ןופ ,0201ץוטּפ יטַאל ,92/וץ!09 שיכירג ןופ
 רעד רעטנוא) 016 122116/ שטייד ,(רכו-ןושל) 10

 םָאר) ךי טמענ שירײ ףיא ;(016 16126 ןופ העּפשִה

 2 2. ?002וװ, 00168(5 ?טז (0680110016 669 !06/חוחט-

 {זעפ זחמ 126319סװ6ח. (0161160 מס זסזפסװטמק2מ 2גז 62680111011-

 16 66 קסזװ ֿפקז טמ0 !אטווטז/ 50/2550ע/9 1901.

 רש1סחז 916טװ2996- ,306/מװס|0 עו 5217106816 ןנעװ 3

 .462 'ו ;גנַאהנָא ,16 רנַאב ,6
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 =עלקרַאּפ םעד ןופ ,לל גנָאטּפיד רעד טזייוויס יװ ,טטנט

 ןימ רעלעטימ רעד ןענַאד ןופ ,1 (זיײּפש ַא סלַא) טרָאװײרענ

 .(רעטייוו ךיוא עז) ײלטיוט םָאד,

 םָאוו ,רעטרעװטּפױה ענעי ןענַאמרעד ןעמ ףרַאדַאּב ַאד

 שידי ףיוא ןוא טכעלשעג ןרעדנַא ןַא ןופ שטייד ףיוא ןענײז

 =רעװ=רענעלקרַאפ עלַא וַא ,טסיײוװ ןעמ ,לַארטײנ יז ןעניײז

 רעײז ןָא ײז ןרעװ טּפָא םגה ,ל= ףיא ךיז ןקידנע רעמ

 ןּבעגוצ ןיוש ןעמ ףרַאדַאּב טלָאמעי ןוא טשפ ןטרענעלקרַאפ

 =יא יד ןיא ֹוַא ,ןָא טוייו 108 ןיצלָאּפ עלע= גנודנע יד

 *ניא רעטרעוו=רענעלקרַאפ יד ןּבָאה ןטקעלַאיד עשטיידרעּב

 רעבָא קידנטיהּפָא ,טשּפ ןטרענעלקרַאפ רעיײז ןרָאלרַאפ ןצנַאג
 50 ,48 'ז ,וויטונימעד ,ױדנַאל ילגפ ;210 ףיוא םרָאּפ יד

7), 
 ,ננוגייצרעביא יד ןפַאשַאּב טָאה ל= ףיוא םרָאּפ יד

 ,לַארטײנ ךיוא ןענייז = ףיוא רעטרעװטּפױה ערערנַא זַא

 סאדע ,(46/ לשֹוחאס| שטײד) "לקניוו סָאד, :לשמל

 86 הֹוח ) "למיה סָאד, ,(86ז 0/60056|) "לסקעוו

 סָאד , ,ילטעצ סָאד, ,(86 656ו) ײלוייא סָאד, ,(זח=|

 ,(06ז א06061) ײלדַײנק סָאד, ,יילקריצ סָאד , ,ײלקיווצ

 ןָא טבייה הגרדהב זַא ,םע טסײה ,ןעעו רימ ,ײלּפמעט סָאד,

 =עלע=טשּפ םעד ןרַאּפשוצסױרַא טנעמעלע רעלַאמרָאפ רעד

 רָאנ ,רעטסקינייװעניא ןייק טשינ ןיוש טקריװ סע ה"ד ,טנעמ

 רימ ןעעז לַאּפ םעד ןיא .טנעמעלע רעטסקינייװסױא ןייר ַא
 נָא םמירג ןופ עירָאעט עקיטיײוניא יד ןַא ,רעּבירער

 רעגנעהנַא טנַאמגורּב אקווד זַא ןוא ,םיוא טשינ טלַאה רעגנעה

 ,טכערעג ָאד ןענייז

 לח ןענייז ןשיריי ןיא רעטרעוו עשיאערבעה יד ףיוא
 ןעמ טַאה ײרניק סָאד, טױל טשמל ,ןצעועג עקיּבלעיד

 =טָאטש ַא!) ײלטרעפ סָאד, טול ,"דלי םָאד, טעדליּבעג

 == 66 8628 שטיײד) ײקריצַאּב סָאד, -- ("לַאטרַאװק

 (86ז ןוא 085 שטײדטלַא) יל נט סָאד, טול ; (460 5
 רעבָא ,(הלחנ רעד ןופ לײט) קלח=ויוה סָאד :רימ ןּבָאה
 ,("גנוזייל םענופ,) קלח רעד

 ףיוא ןענייז ןלַאירעטַאמ ןוא ןלַאטעמ ןופ ןעמענ יד
 ףױא ןלַארטײנ שיװַאלס ףיוא ךיוא זייוולייט ןוא שטייד
 ,גטזטזת :לַארטײנ ןלַאטעמ ןופ ןעמענ עלַא ןענייז ןײטַאל
 ;261470 ,5/60ז0 ,21010 יליוּפ ;סטקזטחנ ,{סזזטחו ,5

 ,025 פסח ,025 5106 ,343 1212 ,023 0016 :שטייד
 רעד ןוא 083 5212 ,425 11012 רעטייו ,4243 !6טק?6ז

 סָאד , :שידיי ךיוא יױזַא ;423 100216718| ןעמָאנ רענײמעגלַא
 ,"רעּפוק סםָאד , ,"ןוייַא סָאד, ,ירעּבליו םָאד, ,ײדלָאג

 םָאד זיא שיטסירעטקַארַאכ) "ץלַאז סָאד, ,ײץלָאה סָאד;
 ===1חב161165 'טַאל ןופ ךיז טמענ סָאװ ,"לַאירעטַאמ , טרָאװ
 .ןכַאו יד ךיז ןעמעניס רעכלעוו ןופ ,רעטומ יד-=/וג/66
 וצ ןעמַאמ רעד ןופ ןשינעטלעהרַאפ יד זנוא טנַאמרעד טָאד

 ,171 ,101 "ז ,םגט ןטס1560-4609006 50ז260116 ,ןָאצרעג 1
 ,טרַאפ עקיזָאד יד ןרעלקרעד וצ יױזַא יװ טינ שסייוו

 258 שיד" ןשיצילַא:-הרזּפ ןיא 1

 (86ז 0210 שטייד) דלַאװ סָאד ,(ריפנירַא ןיא---רעדניק יד
 ןקע ייּב ילגפ) דמַאו סָאד ןםייל סָאד ,ץלָאה סָאד טול
 ,"טיירק סָאד, רעּבירעד ןוא ,2 425 5200 :ה"י ןט16 ןיא

 .רעװ ירּבעה ןופ ;(!ײקלָאּפ סָאד, לײװ) "לוויעפ סָאד,

 "קערד סָאד, ,"גייט סָאד, ,"בר=ברע סָאד,; :רעט
 סעפע ַחיוא ךיוא ןקירד סָאװ ,(46/ 10/604 ,46ז 1609)

 סָאד , ,(יטולּב סָאד, טיול) ײרעטייא סָאד,,סויטקעלָאק
 ,גרעּבמע ל ןיא לוש "עטרעלקעגפיוא; יד-=) "לּפמעט

 סָאד; רימ ןּבָאה "ןסע סָאד, טול ,(06ז 16זװ061 שטייד

 =לָאמ) ײסקַאטימ סָאד, ,"ןסייּבנָא סָאד, ,"םעמערַאװ
 ייתורועס-שלש סָאד, ,(ערעשטעוו ןוא סעמערַאװ ןשווצ טייצ)
 טול .(הדועפ יד ,טייצל ָאמ יד ,ערעשטעוו יד :;רעּבָא,
 סָאד , ,ישרקמה=תיּב ם ָאד, :לַארטײנ ןענייז "זי וה סָאד

 םָאד, ,"ררח סָאד; ךױ א רַאפרעד ןוא ,ײשרדמה-תיב
 סָאר ךיוא ןופרעד ,621/2095 טטײד ;80108) ײםעטָאר

 ןכלעוו ןיא ,זיוהיירב==ם 129) ײוַײרּב סָאד , ,(12/152 עשילױפ
 .(ןרָאװעג טריצוד ער זיא ףַארט רעטנַאטַאּב-טשינ רעד

 =רעווטפיוה עּפורג רעסיוו עג ַא וצ ןקוקוצ ךיז רימָאל
 ןיא רענייטש ַא ,ןשינַאמרעג ןיא ןיוש ןעניז עכלעוו ,רעט
 ,רעיוא סָאד ,גיוא סָאד :ןענייז סָאד ;עלַארטיײנ ,ןשיטָאג
 ןעמ טגָארט) דמעה סָאד ,(ןלײטרעפרעק) ץרַאה סָאד
 ,(טעּב ןיא ןעמ טניל דמעה ןיא) טעּב םָאר ,(רעּפרעק ןפױא

 ?םיוא םעניא לשמל) ןבעל סָאד ,(ווק ר"המ) בַײל סָאד

 סָאר ךיוא רעבירעד ;(יןבעל ןוא ּבײל ץנַאנ ןייז , קורד

 -טננייאויא ןבעל ,(יתויח סָאד םיוא םיא טייג סע,) תויח
 םָאד ,ןכַאל סָאד ,ןייג סָאד יװ ,וויטיניפניא ןַא ךעל
 .טּפױה יד ןענַאמרעד ךיוא ןעמ ףרַאד ָאד ,וו"זַאא ןליּפש
 ןוא טייה= טימ טצעוענפיווצ ןענײז סָאװ ,רעטרעוו
 =עג ןענייז יז ,הבק:=ןושל ײז ןענייז שטייד ףיוא ,טייק=
 ןיא .(2 ,78 8 52 יו ןָאצרענ ילגפ) רעטרעווייב ןופ טעדליב

 ,טייקלרייא סָאד ,טייקטונ סָאד :שידיי ןשיצילַאנ:הרז
 ,טײקשידיי סָאד ,טייקנייש סָאד ,טייקליואוו סָאד

 =עג עלעטימ סָאד .טייקנייר סָאד ,טייקרעטיול סָאד
 =עגפיוא טשרע ויא רעטרעװטּפױה עקיָאד יד ייּב טכעלש
 טרעטנעענרער ליפעג:ךַארּפש סָאד טָאה ָאד ,ןשידיי ןיא ןעמוק
 יד קידנדניבפיונצ ,טכעלשעג ןלעטימ םוצ עקידנדעד יד
 =וצ ַא םיוא ןקירד םָאוװ ,רעטרעווװטפיוה עטקַארטּפּבַא עקיוָאד

 =ָארּפ רעד ,ןוויטיניפניא עלַארטיײנ יד טימ ,הדימ ַא ,דנַאטש
 ןקידנדער ןופ חומ ןיא ןעמוקעגרָאפ ,םע טסיײה ,זיא סעצ
 =נייש סָאר ;ןייש ויא לדיימ סָאד :רענײטש ַאזַא ףיוא
 םָאד ,לריימ םענופ ןייזנייש סָאד==לדיימ םענֹופ טייק
 סָאד טייּב טרָאװטּפױה ַא ןיא קידנעײגרעּבירַא זַא ,טסייה
 - ,לַארטײנ ףיוא ךעלּביײװ ןופ טכעלשעג ןייז רעּביא טרָאװייּב
 =ןושל זיא סָאװ ,טייהנייש טרַָאװ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא'ס|
 שטײרכױהײנ ןופ טקעריד ךיז שמענ טרָאװ סָאד ;הבקנ
 ןיא הרש,,) יורפ ענייש ַא :טשפ םעד טָאה ןוא 4

 ,עלעירעטַאמ סעפע טיוא טקירד "טייהנייש , ,(?טייהנייש א

 2 !אטפס, שסמ}.טוחסז 218 1.655188. 2 5וז259סטז8 1888,
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 טניימ "טייקנייש , תעשּב ,טײקנייש עטסקינייװסױא ,עשיזיפ
 .(ןליצ ןוא םישעמ ןיא עשיטע סָאר רעמ

 ףייא רעטרעװטּפוה יד טימ ךיוא זיא ענענייא סָאד

 ,רעטרעװטּפױה עּפורנ ערעדנַא ןַא ךיוא זיא ױזַא
 =רַאֿפ זיא ַאד-- ,לַארטײנ ןרָאװעג ,טפַאשלעזענ יװ עכלעזַא
 =רַאפ ייווצ ןופ עיצַאנימַאטנַאק ַא ןוא עיצַאניּבמַאק א ןעמוקעג
 ףיא עפורג רעקידהליחּתכל רעד ןופ :סעּפורג ענעדייש

 זו2916- לשמל :=פהֹוק 'גנע ,94ג0 ימרעג) טּפַאש-
 וע10605420 -- 863615620 ,2656096ג28 שינעד ,ֹהֹוק

 ךױא םיא טקירד סָאװ ,(ײטפַאשלעזענ עכעלטפַאשנסיװ;

 טסע- ,6806ח0060 'גנע) ,ח614 ,661/ סָאװ םכעלנע םעּפע

 ,06- םקיפערפ ןטימ רעטרעװטּפױה יד - ןוא --+ (0
 =עג סָאד, ,(016 606/גה שטייד) רַאפעג סָאד :לשמל
 016 606-) דלודעגנ סָאד ,(46ז (23:00חו204) קַאמש
 ,טימעג סָאד ,טָאּבעג סָאד ,רערירעג סָאדה 08

 סָאד ,(806 (06312/4) טלַאטשעג סָאד ,לעטשעג סָאד

 ערעדנַא ;(46/ 6009 שטייד ןופ) סונעג סָאד ,סעועג
 ,סיוא ןקירד (61026ט2) גייצעג סָאד יװ רעטרעװטּפױה

 029 (06- ,829 6061006 ,025 0601ז96 יװ ױזַא טקנוּפ
 ,86ז96==ףירגַאּב ןויטקעלַאק ַא ,025 60600500 ,פוסוה
 =עג יר טרעו שיױי ףיוא ,809606 ,516106 ,16106ז

 (66װוזח) ןריהעג יד ,(00602ז006) םרעדענ יד ,גרעּב
 זַא ,שינַאל ץנַאנ ךָאד זיא'ס לייוו ,םיּבר םלַא רָאנ טצונעג

 .טײטַאּב ןלַארולּפ ַא רָאנ ןּבָאה ןענעק ןעמענלמַאז
 רעד סָאװרַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ ןיוש טרעוו םורַאױזַא =

 =קעלָאק ַא ןעוועג זיא 120 ד"הא) (ךַא 5 ךעל= םקיפוס
 -ליפ ַא ןופ םעיצקנופ יד ןעמונעגרעּביא טָאה (םקיפוס-וויט
 :לשמל ,על ע- ,ל= ףיוא .רעטרעוורענעלקרַאפ יד ייּב לָאצ
 גךעלקינייא ,ךעלעדיימ.,ךעלריימ ,ךעלגניי
 -ַאק-שיכיהג רעד וצ רעהעג םָאװ םינינּב םקעלּפמָאק רעד
 גרעּבמעל ןיִא (|טז) רוי ןקילײה ןופ ערדעטַאק רעשיליוט
 רעד, ,(89 6//10) ךעלרָאי יד ;שידיי ףיוא ךיִז טפור

 רעשילױטַאק-שיכירג רעד זיא 2"?ךעלרָאי יד ןופ ףעשיּב
 ,םקיֿפוס רעלַארולּפ:וװיטקעלָאק ַא זיא ךע ל5) טילָאּפָאהטעמ

 = שש טזחנ ,םערָאטש = פ!טזזח טול ןסז טרעוו ןגז ןופ ןוא
 ,(רָאשטש += 5202ז ,םערָאװ

 =וס8 ,:20ה סקיפוס רעד

 ןוא ןשירעייּב ,,ןשינַאמעלַא ןיא רעטרעוו=רענעלקרַאּפ יד ןופ
 280 8 קיטַאמַארג ד"המ ,דלָאהניײװ) טקעלַאיד ןשיקנערפ

 סטדימש טקיטעטשַאּב סָאד .(99 'ז ,וויטונימעד ,ױדנַאל ןוא
 =רַאּפ טשינ ןּפָאה רעטרעװטּפױה עלַארטײנ יד זַא ,?"עירָאעט

 =עגסיוא םיא טָאה ןעמ רָאנ ,לַארולּפ ןרעדנוװַאּב ןייק טגָאמ

 לָאצליפ ןיא טצונעג טרעוו

 1 04 עג 1602, 05120660463 ֹוַש -- 100 טװ0 ע6ז-

 וט8/416 1/0112ט592מקס זתג זססטופטווסמ, 2:61190111146 !טז ווסטונ-

 66ט190/06 ?טמס2ז/6ח 1ש , 203-
 2 61 טגפסו וכח 69 }9ע8/24-

 3 ,,016 100026זח1גמ/פסװסמ 46װ8"*

 228 שידײ ןשיצילַאג-רזמ ןיא ןימ

 ןעניז ָאד רעֹּבָא ;רַאלוגניס ןיא ןעמענלמַאו ךרוד טקירד
 רעטרעוורמערפ עשיזיוצנַארפ ,לַארטײנ ןוויטקעלַאק יד ךייא

 ,דלָאהנײװ) ןָא ה"י 12 ןופ ר"המ ןיא ךיז ןפערט 16 ףיוא
 :עכיײצַאּב סָאװ ,ַאטקַארטסּבַא ןענייז םָאד .(259 8 'רג ד"המ
 =יוועג ַא ןיא יײו ןרירוקנָאק םורַאױזַא ןוא ,טײקיטעט ַא ןענ
 ןיא רַאנ ,ץכע= ףיוא ןעגנודליֿב עשידיי יד טימ םָאמ רעס
 ןעו תעשּב יז ןופ ןדיש רַאּפ יז ןענייז טרּפ ןקיטכיוו ןייא
 נרעױדגנַאל ַא םיוא ןקירד ץכע- ףיוא רעטרעווטּפיױה יד
 ַאר רימ ןּבָאה ,טײקיטעט (עמענעגנַאטינ ַא טּפָא) עקיד

 ,טשּפ ןוויטיזַאּפ ןטלוב ַא

 =ײרש ,ַײרעגנילק ,ײרעּפַאלק יו רעטרעוו עבלעזַא
 רעכעלנע רערעדנַא ןַא וצ ונוא ןריפ ַײרעשטיװק- ,ַײרע
 סָאד ןעעו רימ יװ ,טשּפ ןרעדנַא ןַא רעּבַא טָאה סָאװ ,עּפורג
 :ענ :לשמל ן=ענ סקיפערּפ ןטימ רעטרעוו יד ןיא ךעלטייד

 יד -- .נ רערַאפעג ,ַײרעגָאיעג ,טרעפיולעג ,טרעַײג
 יוַא טײטַאּב ןויטקעלָאק ַא ןּבָאה עבלעוו ,רעטרעוו עקיזָאד
 ןקירד עג םקיפערּפ טימ ןעמענלמַאז עכעלניײווענ יד יו
 יב ןעו תעשּב ,ןסַאמ ןופ גנונעווַאּב ַא םיוא קידנעטש טעמּכ
 ?ניא רענלצנייא רעד טריטנעצקַא טרעװ ץכעפיול ,ץכעיײג

 זַא ,ןעניז ןיא ןעמ טָאה ץכעייג ייּב .טנעמַאמ רעלעודיוויד
 ?רעּפ ךס ַא לָאמעלַא -- יירעננ געג יב ,,ןָאורעּפ ןייא םייג'ס

 םָאװ ,ַײרעשטַאּפעג ןגָאו רָאנ ןעמ ןעק רעּבירעד ,ןענַאז
 ,תמא .ןשטנעמ ייוװצ ןשיוצ ןטסקינײוװ םוצ ןײטשטנַא ןעק
 -עלטע ןעניז ןיא קידנּבָאה ,"ץכעײג א ןּבָאה ייזא :טגָאז ןעמ
 דעי ןגעו םױרַא ךיז רימ ןגָאז שיטקַאפ רעּבָא ,ןשטנעמ עכ
 ,רעדנוזַאּב

 =עיציפָא רעשיכיירטסע רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 =נַארּפ ןופ ןײרַא ןענייז םָאוו ,רעטרעוו ךס ַא ןענייז ךַארּפש רעל
 סָאד :לשמל ,לַארטײנ ,שטייד ןופ גנולטימרַאּפ ךרוד שִיזייצ
 =סױרַא) טנעמעלגער סָאד ,טנעמינער סָאד ,יעטימַאק
 ,טנעמַאלרַאּפ םָאד ,(רעגייטש ןשיזייצנַארּפ ןפיוא טדערעג
 ןעסערעטניא םָאד ,םויוַאנמיג סָאד ,רעטַאעט סםָאד
 ןענייז עטיל ןוא ןלױּפ-םערגנַאק ןיא ;(םערעטניא רעד==)
 עשיווַאלס יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא רעטרעוו עקיזָאד יד
 אק רעד :רכז=ןושל אקווד (יליוּפ ,יםור) ןכַארּפש עלעיציּפַא
 ,וו"זַאא טנעמַאלרַאּפ רעד ,טעטימ

 :גנוקרעמנָא
 ףױא ךיז ייז ןקידנע

 ר"המ ןיא סָאװ ,רעטרעווטּפיוה יד
 יד יוװ ױזַא טקנוּפ ,םיוא ןקירד 0

 ַא רעדָא ןטייקכעלמיטננייא ,טּפַאש- ,טייק= ףיוא רעטרעוו
 טצעועגפיווצ ;(274  ימַארג ד"המ .רלָאהניײװ) דנַאטשוצ
 ילגפ) ןָא ה"י 15--13 ןופ ךיו יז ןפערט רעטרעווייּב טימ
 ףיוא םקיפוס םעד טימ ךיז רימ ןענענעגַאּב שידיי ןיא .(טרָאד
 ,רעגיײטש ןקיאייווצ ַא

 יד ךעלרעּפמײשַאּב ךָאנ ךיז טליפ גָאטלױאוו ןיא
 טרעוו רעּכירעד ןוא (גָאט ןטוג ַא ? ןיא יװ ױװַא) גנוצעזפיונוצ
 קיטייוו יד ,סָאד רעּבָא -- ,{ט8 טדערעגסיוא םקיפוס רעד
 געט יד 'לגפ) -(1א םקיפוס ןכַאװש ןטימ טצעועגפיונוצ זיא

 (17) ךיּב-יודנאל
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 --נַאמ ,קיט--גוז :טדערעגפױרַא ןרעוו סָאװ ,ךָאװ רעד ןופ

 .וײזַאא ,קיט

 רעמרעװטּפיוה עכעלנעמ

 ןופ ןעמענ יד ןענַאמרעד םדוק ןעמ ףרַאדַאּב ָאד (א
 רעד ,רעיוּפ רעד ,ןַאמ ױעד ;ןשינעפעשַאב עכעלנעמ
 =יא רעד ,רעווש רעד ,רענלעז רעד ,טנוה רעד ,סקָא
 םעד םיױא ןקירד סָאװ רעטרעװטּפױה יד רעטײװ ;םעד
 =ינש רעד :(חסזוותג 296115) סָאװ-סעּפע ךופ רעוטפיוא

 =רעוו ירּבעה לייט .רעלקעמ ,רעילַאטס ,רעטסוש ,רעד
 ,רוסמ רעד ,תוכלמ - 'ד ,ןזח רעד ,רּבחמ רעד :רעט
 ,שמש רעד ,גורתא רעד ,תּבש רעד ,ןדנ רעד ,דיגמ רעד
 .,רעטרעװ עכעלּבײװ עשטייר ןַארַאּפ ,ןימ רעײז ּפָא ןמיה
 616 (0106-) קַאלנ רעד :ןימ םעד ןטיּבעגרעּביא ןּבַאה סָאװ
 ,("לּפעל רעד, טיול) לּפָאג רעד ,(רענַײז רעד טול 6
 רעד ,81826 :ד"המ ,016 9114956 :שטייד) זַארטש רעד

 ,("נעוו רעד, טול ;סַאנ טשינ ןוא "ךַאילש , רעּבָא ויא טשּפ
 ,(60קומּפ ,רקוא ןופ "ןירַאק רעד; טױל) לצרָאוװ רעד

 טיול ;016 11606/ ד"הנ ,םֹוט 3106| ד"המ) לדיפ רעד
 רעד ,(שילױּפ ןופ עטצעל סָאד ,קעשטימס ,לּבמיצ ,סַאּב רעד
 =שירעייּב ןופ) רעיעשַאשַאּפ ןוא (שטנעמ טיול) ןױשרַאּפ
 ,דלָאהנייװ ילגפ ,טקעלַאיד ןשירַאװּויַאּב רעדָא ןשיכיײרטסע
 קנעש רעד ,(ףוס םוצ 2 239 8 ,82/03006 (סזגזוזחח.
 קירעשייה רעד ,(צקָעמֹא ילױּפ ןופ העּפשה רעד רעטנוא)

 ,חנגמווּפ 16/0ו094 == (1 ,86ז 06001900ז6046 ר"המ)

 06 ת!גזח-) םַאלּפ רעד ,("ןלונ, (2 ,אסמֹוא קס!חע ילױּפ
 .וׁשחס- :לטרעוו עשילגנע סָאד ילגפ ךיור רעד טױל ;זחס
 שטייד רעדָא 16 1066 13 2 5ח10אס, {םסזס וצ 2 76

 ;(רעגנעזָאר) ז6טסז ֹומ 1167258 9104 הגטסה ותח 6
 רעד ךיז טדניּברַאּפ ןקידנדער ןופ ןייזטסואווַאּב ןיא ה"ד
 ֹוח הגטסה 300 שטײד ךַאנ ילנפ ;ךיור ןטימ םַאלפ
 טנעװקעטנַאק ןעוועג ןענייז ןדי ;(?/2תוחוסמ 2012606ח

 רעַײר רעד .טכעלשעג םער טכיײלגעגסױא ןּבַאה ןוא
 =רַאפ רעד ךרוד ןוויוא טיול ,416 66ז6 שטיײד ,רער==)
 ימ ,ןײרַא ןוויױא ןיא טנלָאשטיס :רעַײר-טַארּב ןופ גנולטימ

 ,םוס 90049) קָאז רעד ,(ןיײרַא רעַיײר-טָארּב ןיא ןכוקנקעּב
 רעד) םופ ןפיוא טגָארט ןעמ סָאװ סָאד ; ןקָאז ןוא ךיִש ילגפ
 ןענייז עקשטנעה יד ,טנַאה יד :רעּבא ,ךעלנעמ יא (!סופ
 =נוי ַא ,(816 50806046 שטייד) קענש רעד ,(ךעלּבײװ עדייּב

 ,ףַײו רעד ,עוָאק עננוי ַא :הבקנ-ןושל) קענש רעג

 ילנפ ;025 6046 ד"המ ,025 6041 ד"הא) קע רעד

 }016 8046 ד"הנ ; םַאולע ןיא 14168606 + ,3608
 רעײז ךיז טצוניס לייוו ,רכז=ןושל ןרָאװעג זיא טרָאװ פָאד

 ףוס ןייק טשינ טעו ןעמ :ףוס 'רּבעה ןטימ ןעמַאזוצ טּפָא

 =עג ;"טנַארּפ,, שירַארעטיל-) טנורפ רעד ,(קע ןייק ןוא
 ,ב .צ+) רעטּפַאלק רעד ,(002! 'לױּפ טױל טכעלש
 רעד ,ּפַאק טױל ,806 50זת6) ןרעטש רעד ,(ןלָאה

 שיליופ טױל) ןָאסַאּפ ַרעד :ןױצנַארּפ ןופ .שעטַאּפ

 200 שידײ ןשיצילַאנ-חרזמ ןיא ןימ רעשיטַאמַארג - ר

 שטייד) לַאװק רעד ;םערָאּפ רעד םעד טול ןוא (2פסמ
 רעד :ד"המ טימ טּככהּב .(66ז 000061/ ,816 (סע66

 ,קעלקַא יװ ןָא ךיז טעּפעשט רע) קעל ק רעד ןוא ץיּפש
 =יוּב טיול ,825 10200 שטייד) ךַאד רעד ,(416116 שטייד)

 .(רעלע ק ,םעד
 625) סָאל ש רעד :סמורטיינ עשטייד=ןײמעגלַא (ּב

 -יבלעזיד טימ ןָא ךיז טּבײה סָאװ ,ל םי לש טיול ,5
 טַאקַאלּפ ,(63ח! יליפ) טנַאפ רעד ,(ןשנַאנַאטנַאק עק

 =וּפ ךרוד) ןַאפעלעט ,םַארגעלעט ,(818421 יליוּפ)
 רעד ,לניר רעד ,(045 100 רעיוט רעד ,(שיל
 למיוב רעד ,(קינָאה טױל) סקַאוו רעד ,ןקעּב
 =סעלַאּפ לעיצעּפס ןענייז עדייּב ; ןיײװו טול ,לַארטײנ שטייד)
 ,(ןטקודַארּפ רעניט

 ןגעװ ןםש רעד- רימ ןּכָאה ןעמַאנ רעד טױל (ג
 | : .עכעלּבײװ יד ייּב עז ּפמ ָאל

 =עג יא (0245 8008פװסזח0 שטײד) רעפקָאּב (ד

 טול :לַארולּפ ןופ גנולטימרַאּפ רעד ךרוד רכז-ןושל ןרָאװ
 ךױא ןרעטקַאּב ןטלַאהעג ןעמ טָאה ןעלטייט ,ןגײּפ
 =ענ ויא ם "גנודנע , יד קידנפרַאװּפָא ןוא ,םיּבר-ןושל רַאפ
 ללכב ויא גיי פ תעשּב ,גנודנע עכעלנעמ עשוריפּב ַא ןּבילּב
 יגייפ- ענעניּפשרַאפ ַא, :טכעלשעג ןכעלבייוו ןופ לָאּבמיפ ַא
 -טכעלשעג ןבעלּבײװ ןופ גנוכַאמכָאנ ַא זיא ערה=ןיע ןגעקַא
 ײּב ןעגנַאהענּפױא ןעמ טָאה רעמיור עטלַא יד ײּב) ןַאגרַא
 =עג ןכעלנעמ ןופ םרָאפ ןיא תועימק ולַאה ןפיוא ךעדניק
 .(םידש יד ןּבײרטוצּפָא ידּכ ,ןַאגרַא-םטכעלש

 רעטרעװטּפיױה עכעלּביײו

 ,רעטסעווש ,רעטכָאט יד ?ןענָארעּפ עכעלּבײװ (א
 ,ןרָאטעּפמיק ,("עקרעשוקַא;-=) עּבָאּב ,עּבַאּב ,רעטומ
 .ןרָאטיינ ,ןרָאטרַאוו

 ךרוד) ענירב יד :ד"הנ ןופ ךיז ןדיישרעטנוא'ס ( 3

 ,(םיוא-טרָאװ ן---יד ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא עיצַאילימיסיד
 יד ,((025 306ו066תתסת שטײד) ענערטעוו ךיוא יוװַא

 טיול ,06ז !אזגזו) םָארק יד ,(4001 שילױּפ רעּבָא) טיונק
 .(דַאלקס-ןוטיטַא--גָאלרַאפפיוה) גָאלרַאפ ,(הרוחס יד
 ןַײלק א, טטּכ טרערעגסיוא) ךָאּב יד זיא שיטסירעטקַארַאכ
 .1 גרעּבמעל ןיא וועטלעּפ ךייט רעד ךיו טפור ױזַא ; (זלכייט
 =ןלּפַא רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה 06ז ,6זח שטייד) רעק יד
 =רַאװ יד ךיוא ליפ ;(3 ,רעטרעװטּפױה עכעלנעמ עז) לַאר

 96 | םויטנַאנָאסנָאק ,יקצולירפ :16610 םרָאּכ רעוװעש

 טמירַאב .וריאיה} .:טמוח ןיא םולינ ןופ ןעמָאנ םעד ילגפ 1
 םעד ןשיווצ טכַאלש יד 1813 ןעמוקענרַאפ זיא'ס ואוו ,ךַאּכצַאק י ד, זיא
 ןוא טגנערּב רעסקעל ;ןזיוצנארפ יד ןוא ר עכיל ּב לַארעגעג ןשיסיירּפ

 ןיא םרָאװ סָאד זַא ,ןוייװרעד טיפ 108 1 אומס. 306:סזסטס8 ןייז

 .ַאר ןשינַאמעלַא ןיא ךיוא רעּבָא ,שטיידלטימ ןיא טּפיוהרעּביא ,ךעלּבייוו

 ?טחג 3/016 :םעּברַא (0. ?8ונקק) סּפיליפ םעד ןגעװ 'לגפ .טקעל
 /6065006 1. 20. ,(ןסקַאז ןיא) 900466 06 20104גטסז 2102,
 41907 2/614פס0װז. 8 6. 216. תוכיראּב רעמ ןוא .0. / ,אוטמס2ז6ח



 ועשיטַאמַארג - רעליװ י 1 = רו יז 3 ;*

 ילײּפ טױל ;6טז 1204 שטײד) טָארד יד ,(3 'מֹנָא
 םענעגייא םעד טָאה 0זט1 יליוּפ ; 06 ?0/21==60001201 2
 יד ,080 || רעסקעל) םיוש יד ,(טָארד 'דיי סָאװ רוקמ

 ,(016 (0060ח129960 ןיא ד"הנ ,םוט 0226 ד"המ) סָאמ

 ,(וו"א 335 1| רעסקעל ,ז6006 ד"המ) םער יד
 טױל) לעפ יד ,רעדעל יד :םעיצַאמרַאּפ עשינַאלַאנַא

 ךעלּבײװ רעטעּפש ,לַאוד הליחתכל) ינק יד ,(טיוה יד

 יב ךָאנ ןוא הליחּתכל) ףיילש יד ךיוא ױוַא  ,רַאלונניס

 ד"המ) רעש יד ,(106 5001216 םיּכר ,06ז 50 21 ןעטעג

 לײװ ,לַאוד ַא ףיוא ןַא טזיײוו 8020 ד"הא ,םֹוט 5.םגשזס

 =רַאפ ץנַאג) 1 ףיש יד ,(ןלײט ייווצ ןופ טײטשַאּב רעש ַא

 ,ט6596) ,פ!טס ןענייז שילגנע ףיוא ךיוא םירָאװ ,ךעלדנעטש
 =לעזיד ;(םייה יד טקריװעג טָאה טָאד ;הבקנ:ןושל 4
 סָאװ ,025 !69:) טסענ יד יב רימ ןּכָאה עינַאלַאנַא עקיב
 וַא ,שילגנע ןיא לַאפ םעד 'לגפ ,עמַאמ ַא יװ ךיז טנרָאז
 ,("יז/ ,5ה6 ןעמ טגָאו "םיײה ןײמ,; זחָצ ססטמֹוזע ףיוא

 םרָאּפ רעד ןוא 616 116006 שטייד ןופ טשּפ ןטימ) ןוה יד
 יורטש יד ,(01800ג יליופ) ךעלּב יד ,(043 חטסחה ןיפ

 083 0(5ה (1 ד"הנ ןענַאד ןופ ,916ש1 ןוא 8100 ד"הא)

 =עג םע ןיא שידיי ףיוא זַא ,ךעלנעמ זיאיס .(406 5660 (2

 עטלַא) עוורעמ ןופ העּפשה רעד רעטנוא הבקנ=ןושל ןרָאװ
 ןטיּברַאפ ןעמ טָאה עװרעמ ;חחוסז204 שילוּפ ,יורטש
 תעשּב ,חסּפ רַאפ םעקינעיס יד ןיא יורטש עשירפ ףיוא
 יד קידנסייו ןוא ּבוטש רעשידיי רעד ןיא קידנעמיורפיוא
 =חרומ ןיא ןדיי יד ןופ .בצמ ןלַאיצָאס ןופ דליּב א ;ךעלוייה
 ,(רעדעפ םיול ; "רעדעפיילב,==) 2 יילּב .יד ;(עּפָאריײא
 םֹוט 86- ד"המ) טעוװעג יד ,(424 | רעסקעל) ךיד יד
 שטייד ;לױק יִד טיול) לַאּב יד ,(080 | רעפקעל ,(ט6
 ((6 טוט רעבָא ,06ז 82

 =ןושל ןענייז ןטיזַארַאּפ-ןטקעטניא ןופ ןעמענ יד (ג
 ,ויול יד ,ץנַאוו יד ,ןַיּפש יד ,ןיּב יד ,גילפ יד ;הבקנ
 ,(66ז סח שטייד) יולפ יד ךיוא שיגָאלַאנַא

 ,רעטרעוו ייווצ ךָאנ ןענַאמרעד ןעמ ףרַאדַאּב .ַאד (ד -

 ןוא דרַאּב יד :ןימ ןשישַאמַארג םעד ןטיּבעג -ןּבַאה עכלעוו
 ."השּפט ַא, וקעלַאה יד

 =ןושל ןענייז 01008 שיליוּפ ןוא 22ז02 ןײטַאל
 עשינַאמרעג יד ןיא ,4 ףיוא דיז ןקידנע לַײװ יב
 =םעלמיטנגייא עלעוסקעם ערעדנוקעס 8 םלַא ןיא ןכַארּפש
 ָאט ,(82/ שטייד ,ט62ז6 ילננע) רכז=ןושל ןַאמ ןופ טייק
 ָאד ןּבַאה יצ ?שידיי ןיא יוניש רעד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ
 הּביס יד וַא ,טלַאה ךיא ?ןכַארּפש עשיװַאלס יד טקריוועג
 ןופ ןכייצ ַא ןדיי יב ךָאד זיא דרַאּב יד .ערעפיט ַא זיא
 ןעמ רָאט ןלָאג רעּבָא .ןלָאג טשינ יז רָאט ןעמ ,טייקמורפ
 ךױא ויא האפ ירּבעה ןטיול ןוא  ,תואּפ יד טשינ ךיוא

 יײז

 םמיוּבנריּב זַא ,טכערעג זיא ןעזייר 1
 ,שטייד ןופ גניקריוו רעד רעטנוא ןּבירש

 .טוג) טםייה לָאטעמ רעד 0121 ךַארּפשסױא יד זיא ָאד 2

 .עג יא ?ףיש םָאד;

: 
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 ראה יר ;הבקנ=ןושל ןרָאװעג דרָאּב
 .ש108 שיליוּפ (2 ,טט05

 =יא ןופ ךיז טמענ (121681/ טרערעגסױרַא) וקעלַאה
 ךרוד ;1120061װ ,2ז/סאז4 שטייד ,8060ט חס שינעילַאט
 :ַאה ןענַאטשטנַא ויא (וק יד טיול) עיגַאלַאמיטע-סקלָאפ ַא

 רעד טסייה ןַאמ רעשירַאנ ַא ;הבקנ-ןושל ןיא םָאוו ,הקעל
 טשינ םירָאװ ,לרָאּפ ַא ןדליּב רעטרעוו עדייּב יד .סקָאלּפיּפ
 .ןַארַאפ טשינ ןענייז סקָאלַאה טשינ ,יקלּפיּפ

 רַאי רעטוג רעד, (1 :רָאי :ןּבָאה ןימ ןלעּפָא טַא (ה
 ןוא יד) לדניוו .רָאי סָאד :ןײמעגלַא ןיא (2 "םיא טסייוו
 ,םודטיינ ַא רַאּפ ןעמינעגנָא םיױא-טרָאװ ל= ןטױל (םָאד
 .הבקנ=ןושל טרָאװ סָאד ויא שטייד ןיא סָאװ טײצ רעד ןיא

 רעד ףיוא רעּבָא ,אפונ גרעּבמעל ןיא ךעלנעמ יא ּפמָאל
 ,('רטיינ ןוא ילנעמ) קַאלש ,ךעלּבײװ סע זיא ץניווָארּפ

 ,ןלַאמעמ ערעדנַא יד טול ,ךעלּבײװ ןוא רטיינ) לָאטש

 ַא לָאטש יד טסײה קידנעטש ;(1128 11 רעסקעל 'לנפ

 עמ ערעייז ןּפרַאש רעשיילפ יד ןכלעו םימ ,לָאטש קיטש
 רעּבָא) ןייש יד סָאװ ענעגײא סָאד יא טכיל יד .רעמ
 ,501608 שיליופ--טכיל סָאד ;(06ז 5006/ת שטײד

 ערעדנַא ןוא שילױּפ ,שיאערבעה ןופ רעטרעװ (
 =ײז ּבילוצ ןענייז ,,לַאקָאװ ַא ףיוא ךיז ןקידנע סָאװ ,תונושל

 שטייד ,8014 יליוּפ) עפאז יד :לשמל ,הבקנ=ןושל גנודנע רע

 ,החיצר יד ,המשנ יד ,(429 860 טול 023 503
 שיטעּפש) ערדזַאנ יד ,(ּבייוו םשזורטס םעד) עכעשזירטש
 .(421642) עקילַאק יד ,(40760/28 יליוּפ ןופ ,זָאנַא ףיוא
 :ךעלנעמ ךעלריטַאנ ןענייז ןענַאורעּפ עכעלנעמ ןופ ןעמענ
 .ו"זַאא יּבר רעד ,עדייז רעד

 : ןעמרָאּפ עלעּפָאט יד ךיא גנערּב גנוקיטעטטַאּב ַא סלַא
 ויא הסוּכ יד רעּבָא ,(רעכעּב ילנפ) רבז ןושל - זיא .םֹוּכ
 1:0- שיליױּפ יּבנל הבקנ-ןושל זיא עטיּפָאק יד .הבקנ=ןושל

 ֶן .קעֹוס
 טצונעג טרעוו סָאװ ,16106 שיליױּפ ןופ ןצִיַו ל יד וצ

 ץַי ל יד רַאלונניס ַא טעדליּבעג ןעמ טָאה ,לַארולּפ ןיא
 ;1616960| שטיײד ןופ שילױּפ ןיא ךיז טמענ טרָאװ סָאד)

 ,(-| רעטצעל רעד ןלַאפעגּפָא זיא עיצַאלימיסיד .ךרוד

 4 זאל סיוא
 =עגרעטנוא ןענייז טָאװ ,תוריקח .עטכַארּבעגנּבױא יד ןיא

 -עג ךיא ּבָאה ,ךַארּפש-סגנַאנמוא רעד ןופ ןליּפשיײּב ךרוד טציטש
 ןשרָאפסיוא טימ ןצענערגַאּב טינ ךיז רָאט ןעמ זַא ,ןזיײוװרעד טלַאװ
 ןעניפעג וצ ידּכ ,רעכייּכרעטרעװ ןוא סעקיטַאמַארג ה"ד) רעכיּב
 =עג ןרעװו עכלעוו ,רעטרעוו עשידַײ ענעי רַאההַײשַאּב םעד
 םרַאפ רערעדנַא ןַא ןיא ךַארּפש:רוטַארעטיל רעד ןיא טצונ
 טיול ,ןימ ןשיטַאמַארנ ןרעדנַא ןַא ןטרָאד ןּבָאה סָאװ רעדָא
 עסיוועג ךַארּפש רעדעי ןיא ןַאהרַאֿפ ןענייז ןריפסיוא עניימ
 עסיוועג- טימ ןדנוּבעגפיונוצ ןענייז עכלעוו ,סעּפורג=סגנוטיידַאּב
 םעד ןוא ןייא עלַא ןּבָאה ייז רעדָא ןעמרָאֿפ עטסקינײוװפױא
 .בייוו ַא םלַא 006 5וט06 שטייד טָאה לשמל .,ןימ ןקיּבלעז

 שיליוּפ (1 :טײטַאּב

 ְז יד

 רַאנ
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 שידי ףױא ,6/ ףױא לָאצליפ ןייק טשינ טרָאװטּפױה ךעל
 ןיא רעשעלפ ןרעוייה טױל רעּביטש אקווד רימ ןּבָאה
 עקיוָאד יד ןיִא קידנעגנירדנירַא .ר עזע לנ טיול טעדליבעג
 =נדער יד ןופ המשנ יד זא רַאּפ ךיז טנפע ,ןעמעלבָארּפ
 עשינַאלַאכיסּפ ענעגייא ןַא ונוא ךיז טוײװַאּב'ס ןוא עקיד
 עקיטסיײנ עדמערפ עטרזחעגרעּביא ןייק טשינ ןוא ,טעּברַא
 ָאטשינ יא שיטָאנ ףיוא זַא ,ןּבעגוצ .ךָאנ ליוו ךיא .ןטקודָארּפ
 "טָאג; ףירנַאּב םעד ןקירדסױא לָאז סָאװ ,טרָאװ ןיײק
 ,םטח טײהטַאג "עלופסינמייהעג, ַא ןַארַאפ רָאנ זיא'ס
 ןענייז םרָאפ רעקױָאד רעד ןופ ןטקעלפער .0018 וויטינעג
 רעטעּפש ,(שס1 'גניפ) סט!צו לַארולּפ ד"הא ןיא ןּבילּברַאפ

 ןרַאּפ שיטסירעטקַארַאכ זיא  גנודנע עקיזָאד יד ,(620146ז
 =עּפָארײא-ַאהניא יד ,רעטרעוװטּפױה עלַארטײנ ןופ לַארולּפ
 ,24 שיווַאלפ- =רעטסיולק :698 ןעועג ןיא גנודנע עשיא
 ןשיווצ 5 זיא שינַאמרעג ןוא ןײטַאל ףיוא .01601095ג שיליוּפ

 ש ןוא ץרּפ

 64 םנילע םולש ןוא ץרפ -

 - םסחטפ ּטַאל רימ ןּבָאה רעּבירעד ;ז ןיא רעּכירַא ןלַאקָאװ
 ,היוַאא (ם/סז) סֹוַֹוז ,אס|סֹוז ,זותסםֹוז .מרעע ;(34
 (ןגזחס ילגנע) 16ז00/ז .ד"הא--!סזחסזט .גנע טלַא 'לנפ

 לַארולּפ ןיא ןּבָאה טטסז( ,אֹוחֹו ד"המ .60110ז6ה .גנע ןוא

 =נע יד ײז וצ וצ טמוק רעסעּפש רָאנ ,ש0ז4 ,8/04 ךיוא

 גנודנע עקיזָאד יד .ט0סו06ז ,106016/ ,41006ז ;1 גנוד
 טָאטשנַא /0גחחסז :עכעלנעמ יד וצ ךױא ןײרַא ןַאד זיא

 זחגת }6/16ח1 לשמל ,לַארולּפ=-רַאלונניס ,ה"ד ,זחּח ד"הא
 ןצנַאגניא זוגח טָאה זחֿגמ 5281 ד"הנ ןיא ;"ןגָאז ןשטנעמ,
 ןרָאװעג ויא ןוא טרָאװטּפױה ַא ןופ טשּפ םעד ןריואוועגנָא
 ;|ע מ שיריי ךיוא .ױזַא ,ןעמָאנַארּפ רעטמיטשַאּבמוא ןַא טושּפ
 ."טשינ רָאט ןעמ ,טגָאז ןעמ,

 ןופ ןימ ןשיטַאמַארג ןפיוא העּפשה עקיטייזננעק יד
 .ניברַאפ רעפיוועג ַא ןיא טצונעג ןרעװ סָאװ רעטרעװטּפױה
 1 ץלָאמ .ה ןויוורעד טשרעוצ טָאה ךיז ןשיווצ גנוד

 םכילע-םול

 ןעגנואיצַאּב עּכעלנעזרעּפ ערעײז ןיא

 (עשרַאוו) ליזיימ ןמחנ ןופ

 םכילע םולש ןוא .ץרּפ ןופ ןעגנואיצַאּב עכעלנעזרעּפ יד
 טרעלקעגפיוא טינ יונעג םענייק ךרוד טציא זיּב ךָאנ ןענייז
 --ךיוא םָאד ןוא יז ןגעװ ןסיײװ הלוגס-ידיחי רָאנ .ןרָאװעג
 דָאירעּפ ם ענעי רעדָא םעד ןיא ןטנעמָאמ ענלצנייא ןגעװ רָאנ
 טלעטשעג רימ ּבָאה ךיא .טּפַאשדניירפשוג רעדָא זגורּב רעייז ןופ
 ןופ .ןעגנואיצַאּב עכעלנעורעפ יד .ןשרָאפוצסױא .עּבַאגפוא יד
 ןוא תוּביס יד ןײגרעד ,רעּבירש עשירי .עטסערג ייווצ .יד
 טינ ןופ ךמס ןפיוא ןוא ,ךיז ןײגרעדנַאנופ רעייז ןופ ןוװיטָאמ
 ןוא ץרּפ יװ ,רליּב ַא ןלָאמסױא ןלַאירעטַאמ עטכעלטנפערַאפ
 ףיול ןיא ןגױצַאּב ןטייװצ םוצ רענײא ךיז ןּבָאה םכילע .םולש
 =ענּפָא טָאה םכילע םולש טניז ,1888 ןופ -- רָאי 97 ןופ
 ןוא ןכעלדניירפ ןטצעל רעײז ויּב ,"שינָאמ, סעצרפ טקורד
 .עשרַאװ ןיא ,1914 ןיא ,שינעגעגַאּב ןשרבח

 .סע ןייגרעד וצ ןעװעג ןכַאז עגנירג יד ןופ טינ יא סע*
 ךיוא ןוא ,װירּב ןּבירשעג קינײװ רעײז טָאה ,עודיּכ ,ץרּפ
 .טיהעגפיוא טינ רע טָאה ,ןעמוקַאּכ טָאה רע סָאװ ,ווירּב יד
 םכילע םולש ןופ וויכרַא-ןװירּב רעטסערגטייוו רעד ךיוא ןוא
 .טכעלטנפערַאּפ ןצנַאגניא טינ ךָאנ זיא (םיא וצ |ן א ןופ
 ןײטשלעקניפ הימחנ 'ה ןופ שעה רעד קנַאדַא
 טציא-זיב םעד וצ טירטוצ ַא ןעמוקַאּב ךיא ּבָאה (עשרַאװ
 ךיוא ןוא .ןָאזעניד בקעי ןופ רצוא-ווירּב ןטכעלטנפערַאפ-טינ
 ןיא תושר ןיײז ןיא טָאה סָאװ שטיװָאקרעּב .ד .י זיא
 רימ ןוא טוג ױזַא ןעװעג (ויכרַא סמכילע םולש קרָאיײוינ
 סנָאזעניד ןוא סעצרּפ ןופ םישרּפ ןוא ןנוצסיוא טליײטענטימ
 ןינע םעד ןיא רימ ןענייז םורַא ױזַא .ןע כילעג םולש וצ ווידּב

 .ןרָאװעג רָאלק ןיא טנַאקַאּב ןכַאז ליפ םכילע  םולש-- --ץרּפ
 ,עמעט יד טָא יא לָאמ ןטשרע םוצ טציא טרעװ סע
 םענימעגלַא םעד ןיא ןענייז סיװעג זַא ,טינ לפייווצ ךיא ןוא
 טיצ רעד טימ טעװ'מ סָאװ ,ןזױלּב עסיוװעג ָאד ךָאנ דליּב
 עג ויא רימ סָאװ ,םעד ןיא ןיוש רעּבָא .ןצנַאגרעד ןענָאק
 ,גנירעדליש עטנַאסערעטניא ןַא רימ ןּבָאה ,ןּביילקוצפיונוצ ןעגנול
 ,ונורּב ַא טריּפעג ןּכָאה רעלטסניק עשידיי עסיורג יײװצ יד יװ
 ,ןטקילפנָאק עפרַאש רָאנ וצ טכַארּבעג סע טָאה זיײװנטײצ סָאװ
 זיא םִע :רָאי עכעלטע ענייש טרעיודעג טָאה סָאװ ,זנורּב ַא
 ןוא .'םירפוס-תאנק, ענײר ןייק טינ ,ןעעו רימ יװ ,ןעוועג
 ןוא טשימעגנירַא ןענָאזרעּפ עקיטייז ךיוא ךיז ןּכָאה סיוועג
 ַא ןופ ךלהמ ַא ךָאנ -  ,טציא סָאװ ,האנש יד ןןָאלּבעצ
 ןוא טעדנירגַאב-טינ ןוא ענדָאמ םױא יז טמוק -- ,רָאי 2
 -ןטעּברעּיא םעד ןיא ןוא זנורּב םעד ןיא .ךעלדנעטשרַאפמוא
 ןופ ןרעטקַארַאכ ענעדײשרַאפ ײװצ יד םױרַא ךיז ןוייװ ךיז
 -גנייא ערעדנוזַאּב םימ ןשלעװ ייװצ .םכילע םולש ןוא ץרּפ
 -'קוליח עפרַאש ןופ טינ רקיעּב טמוק גירק רעד .ןטפַאש
 סָאװ ,ןשינעדנעטשרַאפסימ ןופ , ןטייקיניילק ןופ רָאנ ,תועד
 םינ ןײלַא ײז ךרוד לַאפוצ ןקיסָארדרַאפ א סעּפע ּבילוצ ןעניז
 רעחניק ץעוירּפַאק יה ןוא .ןרָאװעג .טרעלקעגפיוא = גונעג
 ףיסל ןענייז ײז ויּב ,וגורּב םעד ןטלַאהעגנָא עדייּב יז ןּבָאה
 ןיא םע ןוא ,ןטייװצ ןופ סמערָא יד ןיא רענייא ןלַאּפעגנײרַא
 .עּביל עקיצרַאה עקידנריר ַא יז ןשיװצ ןרָאװעג
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 .ןָא ּבײהנָא ןופ רדסּכ ןייג רימָאל רָאנ
 ןצרּפ ןופ רעגנײ ןעװעג זיא םכילע םולש

 ,(1899 ןיא -- םכילע םולש ,1851 ןיא ןריוּבעג ןיא ץרּפ)
 ןעמָאנ סמכילע םולש זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוא רעּבָא
 ןיא זיא ע"ש ןעװ .סעצרפ יװ רעירפ ליפ טנַאקַאּב .ןעוועג
 :ידוי יד, רעכיּבלמַאז יד ןנעגוצסױרַא ןטָארטעגוצ 1888 רָאי
 -רַאפ םעד ּכילוצ ךיז ןוא 'קעהטָא ילּביּבסקלָאפ עש

 יא יה יאס
 ': : 8 יב

 .=טפירש עשיאערּבעה ןוא עשידי עטסנעעועגנָא יד טימ ןדנוּב
 ןשידי םייּב ןעמָאנ סעצרפ ךָאנ זיא ,טייצ רענעי ןופ רעלעטש
 .טנַאקַאּבמוא .ןצנַאגניא ןעוועג םלוע-רענעייל

 עדַאלַאּב יד ןעמכילע םולש וצ טקישעגוצ ןַאד טָאה ץרּפ
 דנַאּב ןטשרע ןיא טקורדעגּפָא ןעװעג זיא עכלעװ ,"שינָאמ,
 סיורג ןייק ,סיוא .טזייװ .(1888) "קעהטָאילּביּבסקלָאפ עשידי
 זיא ץרּפ ."שינָאמ, ןופ טַאהעג שינ ע"ש טָאה תולעּבתה
 .טלעװ דעשירַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טיי ןעװעג ללכּב ןַאד
 ןויּבו 1889--1888 ןרָאי יד ןיא טָאה ץרּפ סָאװ ,ווירּב יד
 ןיא עלַא ןעניז ,ןעמכילע םולש וצ טקישעג (ןרעװ זנורּב
 יד ןיא, :רימ וצ טּבירש שטיוָאקרעּב .ד - .י .שיאערּבעה
 וצ רע טּכיײרש סָאד זַא ,טניימעג ןץ'רּפ טָאה .ווירּב עטשרע
 ףיוא "שטיװָאניּבַאר, ןטיּכרַאפ טָאה רע - ס"ומ עלעדנעמ
 ןעמכילע םולש ןעק רע וַא ,ןּבירשעג ןוא "שטיוָאמַארּבַא,
 םענייז ןופ גנוצעזרעּביא רעשיליוּפ ַא ןופ רָאנ ,שידײ ןופ טינ
 .(ןעלעדנעמ ןופ גנוצעזרעּביא ס ַאשָאנוי טניימעע קרעװ ַא
 ."תועט ַא טכַאמ רע זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה דעטעּפש רָאנ

 ךַאז עטקירדעג עטשרע סעצרּפ ןעוועג "שינָאמ, זיא ללכּב
 דוע יהספדה אֹל ןָאגרַאשז = ע"ש וצ טּכיירש רע .שידי ןיא
 ךָאנ ךיא ּכָאה ןָאגרַאשז ןייק} ."יתבתכ רשא יתפרש הכ דעו
 סָאװ ,סָאד טנערּברַאפ ךיא .ּבָאה טציא זיּב ןוא טקורדעג טינ
 נוזַאּב ַא טַאהעג ןַאד ץרּפ טָאה ללכּב .ן"ןּבירשעג ּבָאה'ּכ
 .רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןּצַאגפױא יד ףיוא קוק ןרעד
 ןעמ זַא ,טזײװַאּב יא ןעמכילע םולש - טימ טריזימעלָאּפ רע
 -עלעּב ןייק רוטַארעטיל "רעשינָאנרַאשז,/ רעד ןיא .טינ ףרַאד
 .טפיוה ,ןוא טפַאשנסיװ עהעלוּפָאּפ רָאנ ףרַאד ןעמ ; קיטסירט
 רַאפ ןעמכילע םולש רָאפ טגייל רע .עטכישעג עשידיי ,ךעלכַאז
 -יִפ ףיוא שטייד ןופ .ןעגנוצעזרעּביא קעטָאילּגיּבסקלָאֿפ רעד
 לָאז ע"ש ,טעּב ןוא םעמעט עשיגָאלָאכיסּפ  ןוא .עשיּפָאסָאל
 המכח תחת, :טּבײרש רע .רעכיּב עקיטיינ יד ןקישש םיא
 שפנל הרידהו שובלה ,םימה ,רשּבה ,םחלה םהש ,עדמו
 יקונפתו תויכשמ {רוטַארעטיל רעד} הל םינתונ ונחנא ,םדאה
 ײז םָאװ ,טּפַאשנסיװ ,המכח טָאטשנָא,) ..."קיטסירטעלעּבה
 םעד רַאפ גנוניואװ ןוא דיילק ,רעסַאװ ,שיילפ ,טיודּב ןענײז
 רעדליּב ,רוטַארעטיל רעד ,ריא רימ ןּביג ,המש נ סנשטנעמ
 טּכײרש שידיי ןגעו ןוא .{"קיטסירטעלעּכ ןופ ןעגנוצוּפַאּב ןוא
 אלו "ינש ילכ, לעכ ןָאגרַאשוה לע טיבא אֹל יכנא, :ץרּפ
 ,ןושלל יהיש ץפח ינא ,רבוע ףלח |יעצמא) יִאצמא לעכ
 לנל םישדח םיאטבמ עגר ידמ ףיסוהלו ביחרהל ונילע כ"עו
 ןפױא שינ קוק ךיא,} ...'םוקמה יל רצ רפוס שיא רמאי
 -טימרַאפ ףיוא יװ שינ ןוא "ינש ילּכ, ַא ףױא יװ ,ןָאנרַאשו
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 ,ךַארּפש ַא ןרעװ לָאז סע ,ליװ ךיא .רעּבוא טייג סָאװ ,גנול
 יד ןרעמרַאפ ןוא ןרעטײרּברַאפ רימ ןפרַאדַאּב רעּבירעד ןוא
 ַא שטנעמ ַא זַא ,ןקורדסיוא עיינ ץלַא טימ עגר עדעי ךַארּפש
 ךעלפערט רעיײז ןוא ..{"גנע זיא רימ ,ןגָאז טינ לָאז רעּביײרש
 .ינודא תכאלמ תא ינא עדוי..., : ןעמכילע םולש ץרפ טיירש
 ןעמל בותכל אוה (ןיבהל יתלופיש המ יפל) ותמגמו וצּפח
 ליבשב בתוכ ינאו ,ןאנראשזה תילכתּב ןאגרַאשז רבדמה להקה
 הגרדמהמ אוה ,ארוקה תא ינא רכוז םימעפל;םאז ,יתאנהל ,ימצע
 ..."היח הפשב הנשי ארק רשא שיא אוה ,הרבחה לש הנוילעה
 זיא ןּבערטש ןוא ןליװ ןייז .רַאה ןיימ ןופ טעּברַא יד סייװ יא.
 ןּביליצ ןּביירש וצ (ןײטשרַאפ טנעקעג ָאה ךיא לפיוו ףיוא)
 ךיא ןוא ,דנַאל:ןענָאגרַאשז ןופ ןָאנרַאשז טדער סָאװ ,םלוע
 ךיא ןוא ,ןגעוו-האנה .ןיימ .בילוצ .,ךיז .בילוצ .בײרש
 רערעכעה ַא ןופ סע זיא ,רעזעל םעד ןָא לָאמַא ךימ ןָאמרעד
 טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא זיא סע ,טפַאשלעזעג רעד ןופ הנרדמ
 .{"ךַארּפש עקידעּבעל ַא טנרעלעג ןוא טנעיילעג

 ,עמעָאּפ סעצרּפ "טריגַאדער,, קרַאטש ע"ש טָאה ,עודיּכ
 ןוא) ןלעטש עקינייא ,טרעדנעעג ,טכיררַאפ ןלעטש .עקינייא
 םָאד .ןפרָאװעגסױרַא ןצנַאגניא (ענעגנולעג ,עטנַאסערעטניא ץנַאג
 ןָארטיצ .ל .ש וצ ווירּב ַא ןיא ןוא ,ןצרּפ טכַארּכעגּפױא טָאה
 טָאה רע סָאװ ,ןעמכילע םולש ףיוא טגָאלקַאּב ךיז רע טָאה
 ןעװעג זיא טײװ ױזַא :."שינָאמ, .ןייז טימ ןעגנַאנַאּב ױזַא ךיז
 =מורַא טייצ ערעגנעל ַא ךיז טָאה ץרּפ זַא ,טײקנדירּפוצמוא יד
 ,םרָאפ רעד ןיא "שינָאמ, ןקורדוצרעביא קנַאדעג ןטימ ןגָארטעג
 ןופ ןעניישרע ןכָאנ .םיא ךרוד ןּבירשעג ןעװעג זיא סע יװ
 .ד .י יװ -- ,ןּבירשעגנָא ץרּפ טָאה ב"פ דנַא ןטשרע םעד
 ,ןעמכילע םולש וצ ווירּכ ןצרוק א -- טליײט שטיװָאקרעּב
 ןיא "שינָאמ, טּפירקסונַאמ םעד ןקישוצּפָא םיא טעּב רע ואװ
 ץרפ זַא ,וליפַא טלײצרעד * ןירָאג .ּב .עיצקַאדער (סעצדפ) ןייז
 רעדנוזַאּב ַא ןיא "שינָאמ , ןקורדרעּביא שזָאלעג רלַאּב טָאה;
 ןעגנואווצעג סָאד זיא רע סָאװרַאּפ ,גנוקדעמַאּב ַא טימ רושָארּכ
 ןיא זַא ,טלײצרעד גנוקרעמַאּב רעד ןיא טָאה רע .ןָאט וצ
 יװ טינ ןענישרע .עדַאלַאּב יד זיא "קעמָאילּביּבסקלָאּפ , רעד
 ?נואימַאּב עניימ ףיוא רעּבָא טקוקעג טינ ."ןּבירשעג יז טָאה רע
 -עג טינ ענליװ ןיא טינ ,עשרַאװ ןיא םינ רימ זיא ,ןעג
 ושארּב ַאזַא רעּבָא ,רושָארּב ערעדנוזַאּב יד ןעז וצ ןעגנול
 וירּב ןשיאערּכעה ַא ןיא .סױרַא ָאי טפרַאדַאּב ,תועמשמ ,טָאד
 ןעועג ןַאד זיא ןָאזעניד -- 1899 .יני פז ןופ) * ןָאזעניד וצ

 ףיי
 -ר

 ,םיפ לא

 עשירַארעטיל ײרד,-- סנָארטיצ ,ל .ש ןיא םעד ןגעװ עז 1

 הירּב סעצרּפ רעיונעג ןריטיצ טלָאװעג טציא ּבָאה ךיא .125 ,| "תורוד

 רעד זַא ,טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,ןָארטיצ .ל .ש ײב טגערפעגנָא ןוא

 ןטנָאמרעד םעד ןוא .ןעגנאנעג ןריולרַאפ עיצַאּפוקָא רעד ןיא ןיא הירּב

 .חירב א סעצרּפ ןופ ךמס ןפיוא ןּבירשעג רע סָאה לקיטרא

 ,549 'ז ,1915 "טפנוקוצ , .סעדא ןוא עשרַאװ--ןירַאג יב 2

 ץרּפ ןופ װירב עקירעביא עלא יד ןוא ווירב רעקיזָאד רעד 3

 ,לקיטרא ןײמ ןיא טכַארּבעג ןרעװ סָאװ ,ןָאועניד .י וצ םכילע כולש ןוא

 טינ ץעגרע ןיא טציא ןיֿב ןענייו ײו ,יכרַא סגָאזעניד .י ןופ ןענײז

 ,טכעלטנפעראפ
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 תחתמ דֹוע אצי אֹל שינָאמ..., :ץרפ טּבירש (ועיק ןיא
 יושראווּב שי דחא םיפדמ .דאמ רעוכמ היהי ותאצבו ,שבכמד
 !."חפרשל םלכ--ראשהו ,ןיפ=ןיקוס אוה לבא ,דנַארּכלעגרָא ומשו
 ,1899 ןיא ,רעטעּפש רָאי 4 טימ טשרע טָאה ,ןעעז רימ יװ
 רעּבָא .עּבַאנסױא רעדנוזַאּב ַא ןיא "שינָאמ, סױרַא טלָאזעג
 .טינ ךיא סייװ -- סױרַא רע זיא יצ

 ןטיקכעלטקניפמוא עקינייא ןרעװ טכיררַאפ ןפרַאד ָאד ןוא
 ןרָאװעג טלכיורטשעג זיא'ס עכלעוו טימ ,"שינָאמ,סעצרּפ םורַא
 קנַאדַא זַא ,ןּבירשעג ןוא טגָאזעג טָאה'מ .ןײלַא ע"ש וליפַא
 ןעמכילע םולש : יב טקורדעג .ןעוועג , "שינָאמ, זיא . ןענָאזעניד
 *רַא ןייז ןיא טּבײרש םכילע םולש :"קעהטָאילּביּבפקלָאפ.. ןיא
 ןטלַאהעג ּכָאה ךיא זַא, :1915(2) "ץרּפ .ל .י טימ ךָאװ ַא, לקיט
 טָאה ץרּפ ןוא ,"קעטָאילּביּבסקלָאפ . .דוי, יד ןּבעגפױרַא ייּב
 ףֹּכיּת זיא ,"שינָאמ, עדַאלַאּב ןייז װעיק ןייק טקישעגוצ רימ
 *יר ןופ עשרַאװ ןופ לווירּב ַא ןפָאלעגנָא ווירּב סעצרּפ ךָאנ
 ,"ןרעטש ןדנעיגפיוא , םעד ףיוא ךָאנ ךיז טגערפ רע ואו ,ןָאזעג
 דַאלַאּב רעד ןופ ןיּב ךיא זַא ,טרעפטנעעג םוא ּכָאה ךיא זַא ןוא
 -ַאט רעסיורג ַא ןייז וצ טניש רָאטװַא רעד זַא ןוא טקיצטנַא
 טלעװ רעד ףיוא ןָאזעניד םעד ןופ רערעכעלקילג ןיק זיא ,טנַאל
 יַאְּב ויא ץרּפ לײװ ,קיטכיר טינ םיװעג זיא סע ."ןעוועג .טינ
 זיםולש ןופ ןעניישרע ןכ ָא נ טשרע ןָאזעניד טימ ןרָאװעג טנַאק
 לטרַאק שיאערּכעה ַא טּבײרש ץרּפ .ּב"פ ךוּב ןטשרע סטכילע
 ,ינודא ,ךתלהתמ, :41889 רַאורּבעּפ 94 ,ץשָאמַאװ ןָאזעניד וצ
 ךריכהל דאמ יל םיענו .דאמ יתלעפתה ,ךתוא תעד ילּכמ
 "םימיענהו םיבהאנה, רבחמ ינודא התא םאה .שפנ-בורקּב
 טקוקעגרעּביא ךיא ּבָאה םעד .ץוח "2 ןסע וטפלָאז ךעלּפערק;ו
 רָאירעּפ סעד ןופ ןָאזעניד .י וצ םכילע םולש ןופ ווירּב לימ
 סעצרּפ ןוא ,"קעטָאילּביּב-סקלָאפ .רוי, ְךוּב ןטשרע םעד ןוס
 .טנָאמרעד טינ טרָאד זיא .ןעמָאנ

 רעטכעּב רעד,.:שטשיװָאקרעּב .ד .י ךיוא טקיטעטשַאּב סָאה
 טריפעגנעמַאזוצ רעטשרע רעד טָאה ןָאזעניד טינ זַא ,זײװַאּב
 ןטשרע ןייז ןיא סָאװ ,רעד זיא ןעמכילע םולש טימ ןצרּפ
 טסואװרעד ךיז טָאה רע זַא ,ץרּפ טּנירש ע"ש וצ ווירּב
 -םיוא רעטריטקעיָארּפ רעד ןגעװ ןוא ןעמכילע םולש ןגעװ
 ןטימ דניירפ ַא (סעצרפ) םענייז ךרוד ב"פ .דוי רעד ןופ עּכַאג
 ."| יי טש ּפע  ןעמָאנ

 רעמיײו טלײצרעד לקיטרַא ןטנָאמרעד רעירפ םעֶד ןיא
 םעדכָאנ טקישעגוצ ןיוש רימ טָאה ,ןָאועניד ,רע, 'זַא ,ע"ש

 טעװ רע זא ןוא ,קורד ןופ סיורא טינ ךָאנ זיא שינָאמ; 1

 ,עשראו ןיא רעקורד ןיא ןארַאפ .סואימ רעײז ןַײז רע טעװ ,ס'ורא

 יד ןוא ,"ןיס"ןיקוסח א ןיא רע רעבָא ,דנַארּבלעגרַא םיא ןעמ טפור

 ."רעייפ ןפיוא עלַא---עקירעּביא

 ,ןיקצעלק .ּב גאלראפ ,רעּבײרש עשידיי -- ,םכילע םולש 2

 .01 'ז צט דנאב

 טקורדעגּפָא זיא ןאזעניד .י ןופ "ןסע וטסלָאז ךעלּפערקע 3

 ןופ, -- .{ "קעטַאילּביּביסקלָאפ .דוי, ןיא "שִינָאמ; סעצרּפ טימ ןעמַאזוצ

 האנה רעײז ךיא ּבָאה ,טינ ךיד ןָאק ךיא םגה ,רַאה ןײמ ,ּבױל ןײר

 סָאד יצ .ריד טימ ךיז ןעֶנעקַאּב וצ םענעגנָא רעײז זיא רימ ןוא .טאהעג

 ,"ןסע וטסלָאז ךעלּפערקא ןוא "םימיענהו םיבהאנה, ןופ רּבחמ רעד וטסיּב

 - 8 םכילע םולש ןוא ץרפ

 ,ץירפ יס ןופ ןעגנולייצרע עניילק טימ "רַארטעט, עצנַאג ַא
 פא ןוא ןבילקוצסױא .ןעוועג גנירג זיא'ס: עכלעװ ןופ
 "תימלוש ןוא םונעװ, ,"דמלמ רעמלעכ, רעד יװ ,ןכַאז עכלעזַא
 טסינרַא ג ןופ) ןָאזעניד .י וצ ץירּכ ַא ןיא ."ןכילגסעד .ןוא
 ךיא--.. :ןּבירשעג ןינע ןּבלעז םעד ןגעװ ע"ש טָאה (9
 ןבױהעגנָא טָאה ריא ,לופת לופנ לופנל תוליחה ,ךייא טעּב
 ,לקעפ םענופ .ןצרּפ טימ ןזָאלפױא ריא טּפרַאד ,ןצרּפ טימ
 ,המישד רעיא טול ,ַרע טָאה ,טקישענוצ רימ טָאה ריא סָאװ
 -םיוא בָאה ךיא סָאװ ,1/, םענופ ןוא םירוּפס 24 ןגױצעגסױרַא
 ןיק :5 רעדָא 4 קעטָאילּביּב רעד ןיא ןעמוק טעװ ,ןּבילקעג
 ענייק שינ ןיוש ךיא .לָאצ ,םכל עודיה םעטמ ,פיוארָאפ טלעג
 םענייז ריש ןסיורג םעד .םיא סָאד טּבירש .ןיעונצל וליפַאו
 ןיעװ ךיא וצ ווירּב ןיימ טול ,ןצריקרַאפ םיא טעװ רע ּבױא
 ..."ןוצרב ןעמענפיוא םיא ךיא לעװ ,םיחרי ינשּכ הז ןינעה תז

 ןיא לָאטש ןענַאטשעג ןָאועניד .י ןַאד ןיוש זיא ללכּב
 טנָאמרעד ןָאזעניד .י ואה .,וירּב םעד ןיא .ןצרּפ רַאפ .ןזייא
 טנכײצ שטיװַאקרעב .ד .ינ ןעמָאנ סעצרּפ לָאמ ןטשרע םוצ
 ויאס ;"1888 רעֿבָאטקָא ףוס, ווירּב םעד ןופ עטַאד יד ןָא
 ,טָאה ,ןעועג רעירפ ןּבָאה רימ יװ ,לייװ ,ךעלדנעטשרַאפמוא
 ײענ טינ ךָאנ ,1889 רַאורּכעפ 94 םעד ,רעטעּפש ליפ ץרּפ
 טעטכַאעגנוא..., :ןָאזעניד .י טּבײרש (ןענָאזעניד .-! טנעק
 טעטכַארעפ ױזַא רימ זיא לעדניזעגנעּפמול עצנַאג סָאד סָאװ
 ַא טײצ רעטצעל רעד ןיא ךיא ּכָאה ,ןערָאװעג גידריוונוא
 ,רימ טגָאז ץרַאה סָאד ןוא ,ןענופעג רּבחִמ ןוא .דניירפ ןעיינ
 גנוטכַא ןוא עּביל עתמא ,טּפַאשדנײרפ עתמא זיא ָאד זַא
 סָאװ ,טנַאלַאט םעד וצ יװ טוג יױזַא ןָאזרעּפ רעד וצ טסּכלעז
 ןררעה טעָאּפ ןעבעיפ םעד ןײמ ךיא .טצטיזעב ןָאוְרעּפ יד
 נא ןיא רענײא ןערָאװעג טּבעילעגנייא ןענייז דימ סָאװ ,ץרּפ
 הבדּב היולּת הנניאש {תיתמאו) התמאו הרוהט הבהאּב ןערעד
 טָאה שנעמ רעד סָאװ ,טינ סײװ ךיא .םלועל לטנת אלו
 ,גנעג רָאלק ןיא רימ שטָאח ,ןענופענ רימ ןיא לייװרעד
 טקש רע .גָאט ןעדעי םהיא ןיא ןיפעג ךיא סָאװ
 *ירעג רעטשנעּבעג ןייז ןופ סיױרַא טהעג סָאװ ,ץלַא וצ ריכ
 +ענרעפ עתמא ּכָאה ,תחנ ּבױלק ךיא ןוא ,רעדעפ רענעג
 שינ רלָאנ טימ ןענעו סָאװ ,ןעזיקסע ענייז ןעזועל וצ ןענינ
 ןעשנעמ ןערטסקע ַא טימ רימ רע טָאה געט איד .ןעצטַאשוצּבָא
 רַאפ טּכירש רע עכלעװ ,ַאמעָאּפ עזעידנַארג ןייז טקישענוצ
 ןיא סָאד ,הלהת הימוד הל ,ַאקעהטָאילּניּב רעטייװצ רעיא
 רעד טינ ןוא ,ריפוא ןופ תעד תכנג יד שינ ןוא "ריפוא, טינ
 -ןטמשירפ דוד זיא "ריפוא, ןופ רּבדמ רעד} .ריפוא ןופ רּכחַמ
 ףעד ןופ תחנ ןופ ןעלעװקנָא ןוא ןהעטשרעפ טעװ דניק ַא
 ווא ײּכ ךױא ןענעז ײז גינעװ איװ םיניבמ ןוא  ,ַאמעָאּפ
 זַא ךיא .ןעניפענ ַאמעָאּפ רעד ןיא ןיזרד ןיור ןעלעװ ןעדוי
 טרעדנוה ןיוש איז ךיא בָאה ןעזעלעג ןוא ,איז עזעל ךיא
 ךיר יװַא ,דליװ ױזַא ,ןָאדייּב ןָא רימ ךיא .ןהָאמרעד ,לָאמ
 !עצנָארג ענק טָאה איז ,ענייז עזומ איד זיא טמהאצעגנוא .ןוא
 טכיוהּב  רהיא ,ןעדלוד טינ קורד ןוא גנַאװצ ןײק . ןָאק ןוא
 רבק ןופ רעגידעּבעל .ַא ךיא טעװ ןָאדיּב .ןוא ..-.ןעזעל איז

 ם
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 טלָאװ ןעליופ .ןיא בוא .ןעסיוװ טינ טעװ רהיא ןוא ןהעטשפיוא
 "...ןעּביירש טנָאקעג .ןוא ןעּבירשעג סרעדנַא .ןָארייּב

 םעצרּפ ןופ טקיצטנַא קרַאטש .ןייז לָאז םכילע םולש זַא
 סָאװ ,ווירב עכעלדיפסיוא .עלַא יד ןיא .טינ ןעמ טעז ,ןכַאז
 ןוא טרָא ליפ .ןָאזעניד .י וצ ןּבירשעג טָאה םכילע םולש
 ןענַאמשירֿפ דוד ןּבענעגּפָא טרָאד טרעװ ןעגנַאזעג?ּבױל ליפ

 ןיטשרַאּפ וצ רָאלק לייוו סיוא טזיײװ - סָאװ ןוא .לדַײפ

 ידו ְךֹוּב ןטשרע ןיא טקורדעג) "דיפוא, עמעָאּפ .ןייז . ןוא
 ןפורעגסױרַא טינ "שינָאמ, ךיוא טָאה תולעפתה סיורג ןייק .('ב"פ
 טעמּכ,:וליפַא טבירש  ןָארטיצ ..ל .ש .קימירק .רעד יב
 -ץננײא ןּבָאה ,טריזנעצער ךוּבלמַאז םעד ןּכָאה סָאװ ,עלַא
 שידי ןיא סָאװ ,קרעװ-רעלטסניק ַא זיא "שינָאמ, זַא ,טמיטש
 טינ םיײח ךיא :."ןעוועג םינ לָאמניײק ןכײלג  ןייז ךָאנ . יא
 ןוא רעטנַאקַאּב ןַאד רעד ,אּכרדַא .ןפורּפָא עמוג עכלעזַא ןגעװ
 =רַא ןייז ןיא טָאה (וָאנּבוד .ש) סוקיטירק רעטעטירָאטװַא
 רעקירעדינ ליפ , : שיסור ןיא ןּבירשעג ךוּכלמַאז םעד רעּביא לקיט
 "עדַאלַאּב , יד זיא ("ריפוא, סנַאמשירפ .ד) עמעָאּפ רעד ןופ!

 ןוא רעגנוי ַא ןעגנוזַאּב םרעװס רעכלעװ ןיא ,ץרּפ 'ה ןופ
 רעכעלטמירק רענייש .ַא ןיא ךיז טּכילרַאפ םָאװ ,יוליע .רענייש

 זיא
 =נַאפ ,עזעיצנעטערּפ יד .ךיז ןדמש וצ טכילשַאּב (ךעלנעממוא
 ךייא טּפעלשעגנירַא זיאס רעכלעװ ןיא ,טײקימורַא עשיטסַאט
 ןוא גיניק-םידש רעד ןוא טררא גרַאּב רעד ןוא ןטפַאק םחנ
 םיומר עלעקנוט ערעדנַא ךָאנ .ןוא ןָאגרַאשז ןגעװ ןעקנַאדעג
 טרעװשַאּב ,ץלַא סָאד -- ,טינ טסייװ רענײק סָאװ ,םעד םףיוא
 "עדַאלַאּכ / יד ןענעיײל וצ רעזעל ןכעלנייוועג םעד ךעלקערש
 .?"שלַאהניא ריא .ןיטשרַאפ  וצ ןוא ץרּפ 'ה ןופ

 עשרבח עטנעָאנ:רָאג ןיא ןעװעג ןַאד זיא וָאנּבוד .ש
 ךיז ןשיװצ טריפעג ןבָאה יז .ןעמכילע םולש טימ .ןעגנואיצַאּב
 קרַאטש  ךיז טָאה םכילע )םולש ןוא ,שיוטסיוא-ווירּב .ַא
 ,(וָאנּבוד) םוקישירק .ןזָאנּבוד .ש ןופ גנוניימ רעד וצ שרעהעגזצ
 םעד ףיוא, םַאוקרעמפיוא טכַאמעג רעטשרע רעד טָאה ,עודיּכ
 "לרעטעמ םעד, ,"טנעמיד- םעניילק, ןייז ףיוא ןוא ע"ש  ןגנוי
 י.({88ד)

 רעלעירעטַאמ רערעווש ַא ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה ץירּפ
 וצ רע טּבײרש 1889 ןטימ ןופ) ווירּב ַא ןיִא ןוא .ענַאל
 דנַאּב ןטייװצ םעד רַאפ ןטפירש ענייז ןגעװ ןעמכילע םולש
 םוי אוביש יבל לע הלע אלו יתימד אל םלועמ..., :ב"פ
 יננהו םויה אּכ ינוסאל .יטע ירבמ רכתשהל חרכומ היהאו
 יל ץוחנ אוה ףסכה יכ ,ןקתל האשרה ול תתל חרכומ
 הזיא רכבל יבל לע הלע אלו יתימד אל םלועמ .האמ דאמ
 תא .ךל רוטמא .בל לכב אוה ךופהנ . ,ינודא ךילע ל'ומ
 םלועמ יבל סע היה אל יכ ,ךחיטבא םעפה דוע ...ידופּפ לכ
 םירבדו ןיד יל ויהי םג םא יכ ,יתדוכעב ךממ קחרתהל
 ספדנה לכמ וכרעב הלוע ּב"פה יכ ,אלמ הפב הדוא ,תונעשו
 ןוא טכָארטעג שינרָאג לָאמניײק .בָאה ךיא,} ."וניתוירפס .יתשב

 ,135 'ז ,{ תורוד עשירארעטיל י"ד -- ןָארטיצ .ל .ש 1
 .צ1 ,1889 ,"דָאכסָאװ, ןשיסורישידי ןיא 2

 20 םנילע םולש ןוא ץרפ - ליוײמ ןפחנ

 לָאמַא ןעמוק לָאזס זַא ,ףױרַא טינ קנַאדעג
 ןיימ ןופ ןענידרַאפ וצ ןייז ןעגנואזשעג לָאז ךיא ןוא גָאט ַא
 ךיא ןוא ,גָאט רעד ןעמוקעג זיא קילגמוא ןיימ וצ .רעדעפ
 ,ןטכיררַאפ וצ שינעּביױלרע ןַא ןּכעג ךייא ןעגנואווצעג . ןיּב
 לָאמנײק ּכָאה ךיא .טלעג ןיא רעייז ןוא רעײז ךיז קיטיינ ךיא ליװ
 ,ףױרַא טינ קנַאדעג ןפױא רימ זיא'ס ןוא טכַארטעג םינרָאג
 יװ ןגוצרָאפַאּב רעּכעגפױדַא רעדנַא זיא'ס רעסָאװ לָאז ךיא
 ןּבעגקעװַא ריד ךיא לעװ ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ,שרעקרַאפ ,ךיד
 זַא ,ךיד ךיא רעכיזרַאּפ לָאמַאכָאנ ...ןעגנולייצרעד עניימ .עלַא
 ןרעטײװרעד רוצ טכַארטעג טינ לָאמנײק רָאג כָאה ךיא
 ײב ןיז ןלעװס ּבױא ןוא ,טעּברַא ןיימ טימ ריד ןופ ךיז
 ןלופ ןטימ ןייז הדומ ײז ךיא לעװ ,תונעמ ןוא תונעמ רימ
 סָאװ ,ץלַא טרעװ ריא טימ רעּביא טגיטש ב"פ יד זַא ,ליומ
 .-..("ןרוטַארעטיל עדי ערעזנוא ןיא טקורדעג ןעוועג זיא

 ןופ ךמס .ןפיוא טקיטעששַאּב שטיװָאקרעּכ .ד .י ךיוא '
 ,תושר ןייז ןיא ָאד ןענייז סָאװ  ,ווירב עלַא סמכילע םולש
 ןוא ןטלַאהעג טינ ןצרפ ןופ ע"ש טָאה ןטלַאה קרַאטש זַא
 ה"ר ,ןּבירש סעצרּפ ןגעװ טינ ץעגרע ןיא טעמּכ טרער, רע
 ןָאפ טגעלפ רֶע יװ ,תוכיראּכ ּפָא טינ םעד ףיױא ךיז טלעטש
 ."טייצ רענעי ןופ רעּביײרש ערעדנַא טימ

 ןַא ,תונורכז סניִרָאג .ב תמאל כורק ןענייז סיוועג ןוא
 ןופ} תולעפתה ןייק טּפַאכעג שינ רָאנ טינ טָאה םכילע םולש,
 טָאה רע רָאנ ,{ .מ .נ--ןכַאז עקירעּביא ןוא "שינָאמ , סעצרּפ
 זיא רעּבירעד ."ןכַאז עכעלנייװעג ץנַאג רַאּפ טכַארטַאּב יז
 טָאה םעד ּבילוצ ןוא ."טקנערקעג רעײז ןעװעג ןופרעד ץרפ,
 טייקנרירפוצמוא ןוא יודטוצמוא ןימ ַא ןּבױהעגנָא ןַאד סיוועג ךיז
 -ניא רָאג ויא סָאװ ,ץרּפ ןוא ע"ש ןשיוװצ תוכבלה:דוריּפ ןוא
 .האנש .ַא ןיא ןכַארּבעגסױא  ןכיג

 =עג טָאה שויטסערּפ רעשירעלטסניק-שירַארעטיל םעצרּפ
 דניירפ ענייז ןופ זירק רעװעשרַאװ םעד ןשיװצ ןפקַאװ .ןעמונ
 שידיי ןיא לכיּב טשרע סעצרּפ טניישרע 1890 ןיא .רערערַאֿפ ןוא
 ןעּכעגעגכױרעה ,ץרּפ ןָאעל ןָאפ - רעדליּב עטנעקעב
 רעטרָאװ עגינייא, ןּבעגעגוצ ןענייז לכיּב םוצ ."ןָאזעניד .י ךרוד
 "הלושמ רעד, טקורדעגּפָא ןענייז לכיּב ןיא .?"רעּבעגסייהעה ם'נופ
 ןיוש זיא ץרּפ .."ןלטּב רענעגושמ רעד, ,"המשנ טסייה סָאװ;
 .רוטַארעטיל רעשידײ .רעד ןופ ךלמה:ךרד םעד ףױא ףױרַא
 יד רעּביא עוייר ןייז טכַאמ ,עשרַאװ ןייק רעּבירַא טרָאפ רע
 -עשיטסיטַאטס רעד טימ טַאיװָאּפ-רעװעשַאמָאט ןופ ךעלטעטש
 טימ ןדָאלעגנָא לופ טמוק רֶע ,ךָאלּב ןַאי ןופ עיצידעּפסקע
 טסעמרַאפ ,רָאי 40 ןופ שטנעמ ַא ןיוש ןוא ,ןקורדנייא .עיינ
 ַא טרעװ רע .ןעגנוכיירגרעד עשירעפעש עיינ ףיוא ךיז רע
 -רַאװ ןיא רעזייה עשיטַארקָאטסירַא ענעעועגנָא ןיא סנכנו-אצוי
 -דושז .ַא -- ,קעטָאילּביּב עשידוי יד, טריזינַאגרָא רע ןוא עש
 זיא סָאװ ,"עימָאנָאקע גוא טמַאשלעזעג ,רוטַארעטיל ריפ לַאנ

 ןפיוא רימ זיא'ס

 "רע סעצרפ, לקיטרא ןײמ עז - םעד ןגעװ רעכעלריפסיוא 3

 ,*רעקיטירק ןוא רעּבעגסױרא עטשרע ענײז ,טירש עשסירארעטיל עטש

 ,50--49 רעמוג ,,גרָאי } "חעטעלפ .סיל,
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 ןיוש ןוא ."ץרפ .ל .י ךרוד ןעּבעגעגסױרעה ןיא טרעיגַאדער.
 ןסיורג ַא ץרּפ טּבירש (1891 ןיא ןענישרעג דנַאּב ןטשרע ןיא
 יא ןוא ."גנודליּב , לקיטרַא ןשיטאמארגאהפ-ךעלטפַאשלעזעג
 ,לירעב יד ,"תוב םולש. ,"ןָאנַאװ-טסָאּפ םניא, יװ ןלעװָאנ עכ
 רַאפ גנולײטּפָא ןַא ןוא ,רעדיל ײר ַא ןוא ,"ןוגינ רעיינ רעד,
 ךיילג ןיא א .םעיזנעצעד- ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטע ןוא , תוכאלמ-ילעּב
 ךיוא) דֹנַאּב אי רעד טניישרע רנַאּב של םעד ךָאנ
 םיואכרוד טעמּכ טליפעגנָא רעדיװ זיא רעכלעװ ,41891 ןיא
 ןטָארטרַאפ  זיא ש ואװ ןוא ןכַאז עדנצנעלג סעצרפ טימ
 ."עוייר=ץניוָארּפ ַא ןופ רעדליּכ; עטמירַאּב עניז טימ ךיוא
 ?קעװַא ןלָאז יז זַא ,גונעגרעביא ןעוועג ןענייז ןכַאז עלַא יד
 רעשירײ רעד ןופ ןָאנּנײא עמַאס ןיא רּבהמ רעײז ןלעטש
 .רוטַארעטיל

 וצ) "רשבמ לוק, םעד ןיא זַא ,טינ טרעטש סָאד רעּבָא
 ע"ש ןופ ןּבע; עגסױהַא (קעהטָאילּביּב-סקלָאפ רעשידי 111 רעד
 ףיוא קיטירק עקידנסייב ַא ןזײװַאּב ךיז לָאז 1 41899 םעדָא
 =ייווצ רעד סוקיטירק , טעמתהעג ,"עיזעָאּפ , עלעכיּב א סעצרּפ
 "המלש אסּכ, עמעָאּפ סעצרפ ןֹופ ןטַאטיצ טגנערּב רע ."רעט
 םיוא םָאד טמוק ףױאנּבױא ןופ, .ײז ןופ קזוח טכַאמ ןוא
 סעּפע ,דנַאששרַאפ ןופ ךעלטײװ ,לקנוט עלעסיּב ַא וליפַא
 ,גָאטײװנָאצ וצ ; טו רעדָא ,ףשכמ ַא ןופ, ךורּפש ןימ ַא יו
 תורוש עכעלטע לָאמַא רעדיװ רעטייװ .ןוא ."ןלציל .אנמחר
 טסיײה סָאװ ,טַאש, :סוקיטירק ןופ ּכָאנוצ ַא ןוא לכיּב ןו
 עװישקָאּפ ?טיִנ ריא טסײװ עװישקָאּפ שטייטס ?"עווישקָאּפ,
 סַארטש ,לשמ ַא. :ךָאנרעד ןוא ."!עװישקָאּפ ...זיא ...זיא
 "עיזעָאּפ, ןוא ,ץרּפ זיא ץרפ, : ןוא "! קינטעל ַא רימ ךַאמ סַארג
 םרוק ןּכָאה ףרַאדַאּב "עיזעָאּפ,+ .רעטָאנרעּפיּפ ןײק טינ זיא
 ,זַא טדערעגסױרַא ןייז ףרַאדַאּב קנַאדעג רעד ןוא ,קנַארעג ַא
 ,ןעמענוצנָא סָאװ ייּב ןייז לָאז סע ,ןײטשרַאפ לָאז ןעמ זַא
 ףרַאדַאּב ,,ןָאנרַאשז ןיא קלָאפ ןרַאּפ טּביירש .ןעמ זַא ,טרפּז
 ַא טַאלג טינ ,טגָאזעג ןייז סעּפע לָאו םע ,ןעז טשרע ןעמ
 ,םעדיוּב א ,רעטרעװ עכיוה עדליוו-הנושמ ןופ שַאמשימ
 לשמס י ,ץירקַאל טימ ץּבעּבוק ,לּבָאנק ,םעזיּפ ,עלעביצ
 אר ךיוא זיא סָאװ ,"היול סּביל םעד, דיל עטייווצ סָאד
 !דלַאװנ ,דלַאװג, :קיטירק יד טקידנע רע ןוא ."תודוס לופ
 "!!לארשי עמש

 רערעדנַא ןיק טינ ןעװעג זיא "רעטייווצ רעד סוקיטירק,
 ,ןלעטשוצרָאפ ךיז גנירג זיא'ס ןוא ,ןײלַא םכילע םולש יװ
 טקריוװעג ןּבָאה רעטרעװ עקידנסיּב ןוא עברַאה עקיזָאד יד יו
 .ןצרּפ ףיוא םּתעשּב

 (רעקיצנײא רעד רשפא ןוא) רעטשרע רעד ןעװעג זיא סָאד
 רעכלעװ ,ןצרּפ ףיוא 00 לע םולש ןופ ףירגנָא רעכעלטנפע
 -יירש :ץסיורג עדייּב יד ןשיווצ ןבעליוייב ַא טנַארּבעגנײרַא טָאה
 ןסקַאװעג .ןוא א ץלַא ןיא ע"ש יב סעּכ רעד .רעּב

 לקײה 'ח ןופ ימ רעד קנאדַא ךיא ּבָאה ןכוז ליפ ךָאנ 1
 ךיא .ךײרנַײװ 'מ 'ח ײּב "רשבמ-לוקא סמכילע םולש ןגָארקעג יקסנול
 ןגעװ םכילע םולש ןופ לקיטרא םעד רימ ןלעטשוצ ראפ ןדײב ײז קנאד

 .מ .נ -- .עיזעָאּפ סעצרפ

 פד םכילע םולש ןוא ץרּפ - ליוײט ןטחנ

 ,ןזיװעגסױרַא רעשעּפש ךיז טָאהס יװ ,זיא הּביס-רקיע יד
 טימ רעכיּבלמַאז ענייז ןפורעגנָא טָאה ץרפ סָאװ ,סָאד ןעוועג
 -וצטסעפ רעװש שציא זיא'ס .ע"ש יװ ןעמָאנ ןּבלעז םעד טעמּכ
 ןפורנָא ןטימ הנוּכ עטכעלש ַא טַאהעג טָאה ץרּפ יצ ,ןלעטש
 ןעװעג זיאס רעדָא ,ןעמָאנ ןכעלנע ןַא טימ לַאנרושז ןייז
 קרַאטש ןופרעד טליפעג ךיז טָאה ע"ש רעּבָא .קידנליװ טינ רָאג
 ,ע"ש טָאה "קעטָאילּביּב, ןייז ןופ ךוּב ןטייוװצ .ןכָאנ .ןפָארטעג
 ךָאד ןוא ,ןגעמרַאפ ןייז םיצולּפ ןריואועגנָא ,טסואווַאּב יװ
 יד ןעײנַאּב וצ קנַאדעג םעד ןּבעגעגפױא טינ ץלַא רע טָאה
 ןּבעל ןוא ּבייל ןצנַאג ןייז טימ זיא רע עכלעװ טימ ,רעכיּבלמַאז
 סע ןָאק רָאי ר ןופ ףױלרַאּפ ןיא ןוא .ןדנוּבעג ןעוועג
 ןיא םיױרַא ץלַא ךיז טסייר סע ןוא ןסעגרַאפ טינ ןילַא ע"ש
 .ןצרּפ ףיוא סעּכ רעד ווירּב עניז

 וצ ע"ש טּבײרש 1894 רַאונַאי ןט-5 ןופ ווירּב ַא ןיא
 רעזנוא ,םינּפַא ...ותמ אל חרוק ינבוע ::רָאט טקעפס יכדרמ
 ַא םענײא ןּבָאה וצ טרעשַאּכ ןיוש זיא ןָאגרַאשז ןעמערָא
 סיּפע רענייא ריא ףיוא יי ךיז טָאה רעירפ .םענעגושמ
 -=ַא ךיז טָאה טציא ןוא ,ודלזו ומש חמי ,יװעל ַא ,ףרוטמ ַא
 ,ךיא טינ ןעװ סָאװ ,- -- --ץרּפ ַא קירטש ַא ןופ ןסירעג
 ץעגרע ן:עלעג םויה-רע ךָאנ רע טלָאװ ,םכילע םולש רעשירַאנ
 ןעגנַאװצ יד טימ ןעגנַארּפעג ,"עיזעָאּפ , ןייז טימ טקעטשרַאפ
 לכיב סעצרּפ- ןופ טַאטיצ ַא| ..."לעדייװ ןטימ טעינָארּבעג ןוא
 ?ךייא ייּב טרָאד רע טוט סָאװ !לַאכאנ ַאזַא | .מ .נ--"עיזעָאּפ
 :תיבףב לקיטש ַא ךיא יב זיא רע זַא ,םױא טזײװ סע
 =עמ ַא טקישעג ךייא גָאה ךיא זַא ,ןרָאװעג רָאװעג זיא רע
 רימ טּבײרש ןוא ןעּפ חעד ףױא ליופ טינ רע זיא ,ןָאטעיל
 ריא --- -, :ןשלה תוּב (שיסור ףױא) עלעווירב ַא ןירַא
 ךָאר ,ןעװעג אצוי שיטײל ױזַא טינ רימ ןגעק וליפַא טָאה
 =עג ךייא בָאה ךיא .ןעוװעג לחומ גנַאל ןיוש ךייא ךיא ּכָאה
 ןרַאפרע ןיּב ךיא רָאנ ,סָאװ:טסייװ:חור:רעד ַא רַאּפ טנכער
 ַא עדַאהג טנייז ריא זַא ,(ןָאזעניד) עלעוװק רעקיטכיר ַא ןופ
 טייצ שדוח ַא ךייא ּביג ךיא .רענעגושמ .ַא רָאנ ,שטנעמ רעטוג
 -ָאנָאה ."עקעטָאילביּב , ןיימ ןיא ןָאטעילעּפ ַא ןקיש וצ רימ
 טָאה ריא זַא ,ןמיס ַא ויא ,טינ ןעװ .ךעלנייװעג יװ רַאר
 ."ץרפ .ל .טלײהעגמיוא טינ ךָאנ ךיז

 טקנופ לטעלּב ַא ןעגנעהסיורַא ןוא ןעמענ :לַאכַאנ ַאזַא,
 ךיז טמעשרַאפמוא ;םענעי ןצנַאטכָאנ ;עמריפ סמענעי טימ
 ,השקשינ !!לחומ ךָאנ זיא רע ןוא--לג"דא ןעמָאנ טימ ןצונַאּב
 - 'טײצ שרוח ןצנַאג/ ַא ןופ רעמ ןשרַאװ ןוש געמ רע
 שעװ רע לײװ ןעמוקַאּב טינ רעפטנע ןייק רימ 0 שער רק
 =שמ קיטש ַא רַאפ טנכערעג דימּת םיא ּבָאה ךיא !ןּכעל
 ּבָאה פָאד - -- --לַאכַאנ ַאזַא ןייז לָאז רע זַא = ;םענעג
 וירּב ןופ ףוכ םוצ ןוא "...ןבעל'כ .טסואועג טשינרָאג ךיא
 .-ַאליפ ןופ ןרָאטקַאדער יד .ןגעװ ןרָאטקעּפפ ע"ש טלייצרעד
 שמולהענ דימ ךי טָאהס סָאװ :טקידנע רע ןוא עיפלעד

 *קעּפס .מ וצ װירּב םמכילע'םולש עלא יד ןופ ןטַאטיצ יד 2

 וינ) "חיכרא םמכילע*םולש ןופ , ןופ ןעמונעג יקצינװאר .ח .י ןוא רָאט
 ,מ .ג == .(1928 רָאי ,"גָאט. רעקרָאי
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 טימ פעק ערעײז וצ ןייגסױא לָאז ןרָאיַארַאֿפ ןוא ןטכענרעייא
 *- -- - {ופט .ןחומ טימ ןצרּפ .טימ ןוא .ןיוועל

 רעדיװ קנַאדעג ןטימ ןגָארטמורַא ןייא ןיא ךיז שלַאה ע"ש
 ,יני ןט=7 םעד ,1594 ןיא .רעכיּבלמַאז ענייז .ןּבעגוצסױױרַא
 *רַאפ ןיּב ךיא ! כוט-לומ , :יקצינװָאר .ח .י וצ רע טּבירש
 יָאילביב-םקלָאפ עשירוי ךוּב ןטירד ןטימ ןגָארט ףיוא ןעגנַאג
 ,ןגָאז םיניבמ ןוא ,טייצ רעד ףיוא טכער ןיוש ןיּב ךיא ,"קעהט
 ןײרַא טעּפמיִק ןיא ךךיז ןּבײלקנײרַא ןזומ ךיא לעװ ךינ-ךיג זַא
 -- ."העש רעקידלזמ ַא ,העש רעטוג ַא .ןיא

 וצ רעדיװ רע טּכיײרש ,ןט:94 םעד ,ינוי ןּבלעז םעד ןוא
 ךיא בָאה "ןּבעל ןוא רוטַארעטיל , םעצרּפ, : ןיקצינוַאר .ח .י
 רעד זַא ,טינ ּביולג ךיא .ןעז טינ ליװ ןוא ןעזעג טינ ךיוא
 סעקיטכיװ סעּפע ןענָאק לָאז (יוועל רעטייווצ רעד) ץרפ ףרוטמ
 ץנַאג טָאה |.מ .ג--וָאנּנוד .ש| 'םוקיטירק, רעזנוא .ןייז ןקתמ
 טימ ץרּפ זַא ,'רָאכסָאװ לכיב ןטצעל ןיא .טגָאועג ךיילג
 טװּורּפע ג רַאנ ךיז ןּכָאה :(רעסקעלפ ךיא ןיימ) לקעלפ יטעּב
 . ."ןטָארעג טינ ײז זיא סע רעּבָא ,ןכַאמכָאנ

 טּבײרש 1894 ילוי ןט:90 ןופ ווירּב .ַא ןיא ,ןכיגניא ןוא
 ריא !רעדורּב ,ךַא, : ןרָאטקעּפס .מ וצ ןרעדנַא ןשיװצ ע"ש
 טָאה ריא סָאװ ,טימרעד טכַאמעג עילַאק לסיּב .ַא זנוא טָאה
 ךָאנ ,טָאה ןוא ,ףרוטמ ַא ,יװעל ןטייוװצ ןטימ ןדנוּפרַאפ ךיז
 סעּפע םיא טימ ןעמַאזוצ טזָאלעגסױרַא םיצולּפ ,ןדיידּפָא רעזנוא
 ,הּביס יד סָאר זיא רע זַא ,טנכערעג ּכָאה ךיא * ךעלטעלּב
 ,רעכיּב ןייק טינ ןקיש טינ ןוא ןרעפטנע טינ רימ טליװ דיא סָאװ
 ."לקיטרַא ןייק טינ

 טנָאלקעג ךיז רָאטקעּפס יכדרמ טָאה םורַא רָאי ַא ןיא
 ןייז רַאפ לַאירעטַאמ טלעפ םיא זַא ,ןעמכילע םולש רַאּפ
 ןופ) ירּב ַא טימ םיא זהעפטנע ע"ש ןוא ,"דניירפ-זיוה,
 ײגָאלק רעיא 1 רָאטקעּפס רעביל - :(1895 רעבָאטקָא ןט-98 םעד
 טנײה ךייא ּבילוצ ךיז ץעז ךיא :ןעװעג לּכקמ ךיא ּכָאה ווירּב
 ןַא ןּבײלּב ךייא ליװ ךיא--לַאג רעד טימ , טעּברַא ןוא קעװַא
 ,טײקינילק .ַא ךָאנ ךיײא טַאנ קופיולרָאּפ ."דניירפ -רעתמא,
 ןכיורג רעזנוא וצ |-מ .נ--גנוכַאמכָאנ ַא} עינַאשזַאדדָאּפ ַא

 ךייא ייּב ןַאהרַאפ ךָאד זיא אמּתממ .ץרּפ .ל רעטכיד םענעגושמ
 ןיהַא םָאד טקור ,ןטײיקינילק ןופ .קירבור .ַא "דניירפזיוה, ןיא
 ."ש, : תוא ןייא טימ רָאנ טעמתחעג .ןײרַא

 הנבל רעד וצ
 (ץרּפ ןופ ךַארּפש רעד טימ ןוא טינש םעד ףיוא)

1 
 ,חמ ןיא רימ טשיה סָאװ

 ?סַאפ ַא יװ טצעז סָאװ
 -- רעדיל סנעצעמע

 .סַאג רעד ףױא ףיול ךיא -

 סָאדא ךוּבלמאז א ןּבעגעגסיױרא ןאד טָאה העסקעלפ אטרעב 1

 ."דנאל עגילייה

 ץרּפ .ל .י סָאװ ,"ךעלטעלב בוטיםויג יד טנײמ םכילע םולשש 2

 יב ןענישרָע ןעניז ןרעמונ עטשרע יד .1894 טניִז ,ןּבעגעגסיורא טָאה

 ,רָאטקעּפס ,מ ןופ טפאשטעּברַאטימ רעד
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2 
 ,רעברעּפש יד ןשיור סע

 סרעטָאק יד ןעקרָאװ סע
 ךעלזיימ יד ןעגנירּפש .סע

 .סרעטָאט יװ ןצנַאט ןוא

3 
 ,טנעװ יד ףיוא ךירק ךיא

 -- ,םירבק יד ףיוא לַאפ ךיא
 ,ןּביװש רימ ךיז טסולג סע

 .םירפס ןּבעגסױרַא

4 
 ענדלָאגניג לניוּפ

 ןעגנַארּפ ןוא ןעשטשילּב
 רענָאג ַא טרָאד טָאה עמ

 !ןעגנַאהעג םירס ַא

5 
 ,ןעלזייא ןוא ןפקָא ןוא

 זעקקעלב ןוא ןעמורּכ יז
 ןעכרָאה טינ ןענָאק ײז

 ...ןעקעמ םיררושמ

6 

 ,הנבל יד ,טקוק יז
 ,זָאנ רעד טימ טײרדרַאּפ

 -- ןגָאז ריא ךיז טליװ סע
 .סָאװ טינ יז טסייוו

7 

 ,דלַאװ רעד טמוטשרַאפ !סט ..םוטּפַאר
 .טגניז ץעמע יװ טרעה

 ,לּבָאנק יװ סיז ןוא ,לּבָאנ םעזיּפ יװ
 .טגנילק םירכש ַא ןוא

8 

 ;ךס ַא ןײג ךיז ץעק ןזָאל'ס
 לרייא ץנַאג ּפָא יז טגָאז

 -- ,ךַאד ןפיוא רעטָאק רעגולק רעד
 .לדייװ ןטימ טעינָארּב

9 

 ,םישמש יד ןצנַאט רוּכש
 ; ןרינַאקנַאק םיתמ עלַא

 ,ןגיוא'ר טימ טקניװ הנבל יד
 ...ןריטעקָאק ןרעטש עלַא

 .ש

 -יל טעצרּפ ןופ
 : ן'רּפ טָאה יצ

 זײװלײט טלעטשעגנעמַאזוצ ,עירָארַאּפ יד
 .טכעלטנפערַאפ ןעװעג טינ הּתעשּב זיא ,רע

 לאַנדױ-כוך  )18(
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 ןלעװ רשפא .ןגָאז וצ רעװש זיא -- ריא ןגעװ טסואוועג
 ךיז ,םעד ןגעװ סעּפע ןסײװ סָאװ ,עשרַאװ ןיא דניירפ עניז
 .ןלייצרעד ןוא .ןענָאמרעד

 רעד ןוא סעּכ רער ןוא ,רָאי עכעלטע ךָאנ קעװַא ןעיײג סע
 ,"דוי, רעד טנישרע םע .טליטשעגנייא טינ ץלַא טרעװ זגורּב
 -ַאד םעד ,יקצינװַאר .ח ,.י וצ בגַא-ךרד ןַאד טּכיירש ע"ש ןוא
 =עג זיא ווירּב רעד) לַאנרושז םענופ רָאטקַאדער ןקידסלָאמ
 :("דוי, םנופ 6 רעמונ םעד ןגעװ 1899 לירּפַא 17 םעד ןּכירש
 ?ךעלהרוש עטסוּפ עכעלטע סעצרּפ טגיוטעג ךייא טָאה סָאװ וצ,
 טלָאװ רעכיילג ךס ַא ,ךיז טכַאד ?קלח ריינה איצוהל אלש ידכּכ
 ."ןקורד וצ סיקסַאשרַאװ ןעוועג

 טָאה ץרּפ ןוא ע"ש ןשיװצ זנורּב רעד זַא ,תועמשמ
 סיוועג טָאה ןָאזעניד .י .ןטימ ןיא ןענָאזעניר .י ךיוא ןגוצעגנירַא
 .ךוככס םעד ןשעלגרַאפ טוװּורּפעג אמּתסמ ןוא םולש טכוזעג
 ןוא ןָאזעניד ןשיװצ ןעגנואיצַאּב יד ןענייז ןצרּפ ּכילוצ ןוא
 .רעטלעק .ןרָאװעג ךיוא ע"ש

 וצ ע"ש ךרוד ןּבירשעג ווירּב רעסיורג ַא טגיל רימ רַאפ
 רימ יװ ,זיא םע .1900 רַאורּבעפ ןט:15 םעד ןָאועניד .ײ
 ןופ גנוקידיטרַאֿפטסּכלעז ַא ,רעפטנע ןימ ַא ,ווירּב ןיפ ןעעז
 -ראַפ םיא טָאה ןָאזעניד סָאװ ,ןעגנוקידלושַאּב יד ןנעק ע"ש
 ליװ ,טצריקעג קינײװ ווירּב םעד ָאד ןעגנערּב רימ .ןפרָאװעג
 -ַאב עטכעלש יר ןופ גנורעלקרעד עטלוּב ַא רימ ןּכָאה ָאד
 ןוא ע"ש ןשיוװצ טלעטשעגנייא ךיז ןּבָאה עכלעװ ,ןעגנואיצ
 .ץרּפ

 :ןּבירשעג טייטש ווירּכ ןיא
 םע יװ ,זנוא ןשיװצ !דניירפ רעשסכעלרע ,רעטסּביל;

 .רעטָאק ַא רָאנ ,ץַאק ןייק טינ ןפָאלעגכרוד זיא ,סיוא טזייװ
 ריא סָאװ ,טרָאװ קיצניײא ןייק ןײטשרַאפ וצ ןָא טינ ּבײה ךיא
 טָאה ריא סָאװרַאּפ ,ןענַאטשרַאפ טינ ּבָאה ךיא יװ יױזַא ,טגָאז
 ףוס םוצ -- -- - טײצ עענַאנ יד טרעטייוורעד רימ ןופ ךיז
 ַא רַאפ סָאװ עדי ימ רָאג ןיּב ךיא זַא ,סױא ךיז טזייװ
 ןייק ןיּב ךיא !ךיא טימ זיא טָאג .רעכערּברַאפ ַא ,הלוע-רּב
 .טינ יאדװַא שּפיט ןייק ןוא ןעועג טינ לָאמ ןייק רעכערּברַאפ
 :עגנָא טלעג ןשימ ּבָאה ךיא זַא ,טנָאועג ךייא ןּבָאה םישפט
 - = - טלָאװעג סָאד ןּבָאה םישּפט לײװ ,לכש םעד ןרָאװ
 ויא ן"רשכמ לוק. ןיא} ןטרָאד ...ררסּכ ןייג רימ- ןלעװ דניצַא
 *יליוויצ סערנָארּפ , עמעָאּפ .ַא ענימ ןופ ּביײהנָא רעד ןעװעג
 ,(ןצרּפ ןופ רעדיל עטסעּב יד ןופ רעגרע טינ ןּבעל'כ) "עיצַאז
 ַא רעייז רעביא עיזנעצער ענילק ַא ךיוא ןעווע ג זיא ןטרָאד ןוא
 ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעװ סָאװ ,ץרּפ ןופ עלעכיּב ןיילק
 סעּפע רָאג טגָאז ריא ןוא ;רעמ טינ רעּבָא ,ךיא ךַאל ,םעד
 ...הלענה ונורשכ תא לאל םושל ּתאֹצי התא לנא, : ןושל-םוגרּת
 טינ רָאנ טסַאּפ סָאד ,עפ :"...ומעמ אציה לכ לע גועללו
 סעכלעזַא לָאז רע ,ןָאזעניד יװ ןשטנעמ ןכעלרע ַאזַא רַאּפ

 *רעדנואװ ןייז טשינוצ טכאמעג ןוא סיורַא טסיב וד רעבָאפ 1
 ןײז ןופ סיורצ זיא'ס סָאװ ,ץלא ןופ ןטעּפשוצּפָא ןוא ...טנעלאט ןרַאּב
 ,מ .ג-- ."ןעס

 ןָאטענ רעמ רימ ץרפ טָאה ,ןסיװ טליװ -ריא ּבױא רָאנ ! ןגָאז
 ףרַאדַאּב די ַא סָאװ ,ןָאט טפרַאדַאּב טָאה ץרּפ .םיא ךיא יװ
 העדָא לטיילק סמענעי ןָאק רע ,םיא טפלעה טָאג זַא ,דיי ַא .ןָאט
 טפלעה טָאג זַא רָאנ ; טוג םיא זיא ,ןכַאמוצ לקנעש סמענעי
 -וצ ןיײלַא ךיז טָאה לקנעש סמענעי רעדָא לטיילק סמענעי ,םיא
 טָאה ץרּפ זַא .ךעלקילג רָאג רע זיא טלָאמעד -- טכַאמעג
 טָאה ,םולשה-וילע ןרָאװעג זיא םכילע םולש זַא ,טרעהרעד
 לטעלּב סמכילע םולש ןעמונעגוצ טָאה ןוא ןעוװעג בשימ ךיז רע
 רענענייא ןייז ףיוא טצעזעגפיורַא סָאד טָאה ןוא .ריט רעד ןופ
 -עג זיא "קעהטָאילּביּב-סקלָאפ רעשידוי, רעד ןופ ןוא ריט
 ןיימ ,רעגרע ןיא סָאד .'קעטָאילּניּב עשידוי, ַא י"מוּת ןרָאװ
 טקעמש סָאד :סעיונעצער טנזיױט ןעצ ןופ ,ןָאזעניד רעּביל
 רימ ךיז שטרעק ,ךיז ןָאמרעד ךיא זַא ,עװטסדוקסַאּפ טימ ױזַא
 יכ ,ךל עד, :ריא טגָאז רעטייװ ןוא -- !!לַאג ענירג יד רעּביא
 ;ע - -- ?"תמאהו רשחה למסל יניעב תייה אל םלועמ
 רעקיצניװ טימ ןוא רשוי רעקיצניװ טימ  ןיּב ךיא ןעװ ,רעדורּב
 תמא ןוא רשוי !ריכג ַא ןעװעג םויה:דע ךיא טלָאװ ,תמא
 ַױװַא רשפא טעּברַא-רוטַארעטיל ןיימ ןיא זיא טײקכעלטנרָא ןוא

 .ּבָאה ךיא .םענײאניא םירּכחמ עשידיי עלַא ייּב יװ ,ליפ

 לאה תמאּב ןעװעג בירקמ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ףיוא
 ּבױא -- - -- לַאטיּפַאק ןצנַאנ ַא ןוא ןּבעל ןיימ ןופ
 ,טַארעטיל ַא רבח ַא םעניימ ןגעק טקידניזעג לָאמַא ָאי ּכָאה ךיא
 רענייק טסיי סָאד רָאנ .רָאטקעּפפ רעקיצנייא רעד רָאנ סָאד זיא
 טימ שינ ךיוא סײװ רָאטקעּפס וליּפַא ; ןילַא ךיא רָאנ ,טינ
 -ץרפ רעּכָא .םיא ןגעק טקידניױרַאפ ּבָאה ךיא ןעװ ןוא סָאװ
 ךיא ּכָאה םיא !ןדייר טינ רימ טימ ריא טלָאז םיא ןופ ,עפ
 / --ןצנַאט רכק ןיימ ףיוא רע יװ עכלעזַא ךס ַא ךָאנ טימ ןעזעג
 "...! ךימ טלקע רע ,עפ

 ןופ ,ףױל ןיא ןצרּפ וצ ןגױצַאּב ע"ש ךיז טָאה ױזַא
 טייהננעלעג ןייק שזָאלעגכרודַא טינ טָאה ןוא רָאי ןעצ טעמּכ
 ענעדײשרַאּפ טימ ןצרפ ןעלּפמעטשּפָא ןוא םעּכ ןייז ןסיגוצסיוא
 ייּב ןפןרענסױרַא אליממ טָאה סָאד .ןשינעמענוצ ןוא ןעמענ
 .םולש וצ :נואיצַאּב עכעלדניירפ עקירעּביא-טינ ַא ךיוא ןצרּפ
 .ןעמכילע

 יר רעּביא ןּבירשעג טָאה ץרּפ סָאװ ,עיזנעצער ַא ןיא
 =םגנוצעזרעּביא סרעלסערּב .א שע קיטָאק .א ענעטָארעג-טינ
 םולש, :שינָאריא גָאז ַא בנַא-ךרד ץרפ טיג 1895 ןיא ןּבַאנמױא
 יר טימ ןעשטּפָאט וצ טעשערעג רעטשרע רעד טָאה םכילע
 !שזָאיּבַארג :ןעיירש וצ ,עװשטָאּפ יד ןעּפָארָאשטסױא ,סיפ
 ןטכָאּפערק ם"רמש ףיוא עינערַאּפַאנ ענליפ ַא ןכַאמ וצ ןוא
 5.."שעגרהעג םענעגנָאמוא ץנַאג םיא טָאה ןוא םעינעלּפערקיא ןוא

 טנָאמרעד "ןוורענ עקנַארק יד, לקיטרַא ןַא ןיא 1896 ןיא
 גנוהעשיּברַאֿפ טימ ןוא ע"ש ןופ קיטירק רעד ןיא ץרּפ ךיז
 רענייא ,םכילע םולש ,, :רעטרעװ עּבדַאה עכלעוַא רע טכיורּעג

 ענײמ ןיא ןעװעג טשינ וטזיב לָאמ ןיק זַא ,טסײװ ןואֿפ 2

 ימ .נ -- ."תמא ןוא רשוי ןופ לָאּבמיס רעד ןניוא

 ,ןיקצעלק יּב גָאלראכ ,"ןבעל ןוא רוטארעטיל,-- ץרּפ ,ל , 3

 ,228 'ז ,89/1 דנַאַּב



 'ףפ - ליוײט ןמחנ

 סָאװ ,שפואוועג טינ לָאפַא טָאה ,ןטּפינָאנרַאשז עטסעּב יד ןופ
 ןירַא טפור ,טרָא ןייז ףיוא רעדנַא ןַא ."עװישקָאּפ , טניימ ןעמ
 טרָאװ סָאד סָאװ ,טגערפ ןוא דיי ןשיליוּפ ןטפעב ןטשרע םעד
 ,רעדינַא ךיז רע טלעטש ,ועװרענ רעּבָא זיא רע .טײטַאּב
 =ַאלקער ןשינַאקירעמַא ןייז ןיא ,רענרעה עסיודנ טימ סקָא ןַא יװ
 ?עװישקָאּפ יאמ :םױרַא טקעלּב ןוא "רשבמ לוק, סנָאיצַאמ
 עװישקָאּפ זַא ,ןרעװ רָאװעג "םוטקַאפ טסָאּפ, לָאז רע ידּכ
 -עֶנ ןימ ַא טסײה סָאד ."עוװיּפָארק, סָאװ ,ענענייא סָאד זיא
 לוק, ןייז יװ ,ןײרַא ןטרָאנ ַא ןיא ױזַא טסַאּפ סָאװ ,סקיװ
 1."רוטַארעטיל רעכעלטנרַא ןַא ןיא "רשכמ

 יא *

 טי רממיא +
 ע"ש ןשיווצ ןעגנואיצַאּב עטכעלש יד ןיא ךָא = ע-ה ןַא

 רָאי רָאּפ יד רַאפ .1901--1900 םורַא ןעשעג ןיא ץרפ ןֹא
 טרעװ ןעמָאנ סעצרּפ ,רועיש ַא ןָא ןסקַאװעג םור סעצרפ זיִא
 ץרפ טרעװ טפיוהרעּביא .ןוא ; טעטכַאעג .קרַאטש םוטעמוא
 ןופ יּבר דעד םלַא טנעקרענָא ןוא טמירעג ןוא טּבױלעג
 ײליּבוי ןקירעיפפ םעד ןיא רוטַארעטיל רעשידי = רעַײנ רעד
 :עגוצ ע"ש טָאה ןַאד .(1901 רמועּב ג"ל ןפַאש ןייז ןוּפ
 : גנוסירגַאּב .עקידנגלָאפ .טקיש

 השמחז תועונש העּברא םהש ,םוי םישולשו השולש םויִה,
 ןכבו :ץ'רּפ ל לבויה תנש .איהש ,א"סרּת תנשּב דמועל םימי
 יתמנּפש המ ןקתי םויה יתרפסש רמועה תריפס תוכזבש ןוצה יהי
 ...הלפ ןמא ...דוהּכש דֹוה -- הריפס
 ,טכָאט ןשידײ ַא ךיא קנירט ,טָאטש רעשעיזג ַא ןוּפ
 :טסָארּפ ךעלשידיײ ץנַאנ ןיװ ןשידײ ןופ
 .ןזײא ןוא סרעמַאה ַײלרעײװצ טימ ןּפַאלק ןדימש ײװצ
 רעּביא גײצעג ײלרע ײװצ טימ; ןעװערָאה רעטעּברַא ײ װצ

 .טעּברַא ן יא

 ןײא וצ ןטקנּפ ײלרעײװצ ןופ ןענַאּפש רעדנזייר ײ װצ
 ליצ : ֶו

 ןיא ּבילוצ סענעפ ײלר עײװצ שימ ןּבירש ןטַארעטיל ײװצ
 .קלָאפ : ֶו

 ,טסָאט ןש'דײי ַא ךיא קנירט טָאטש רעשעיונ ַא ןופ
 :טסָארּפ ךילשידײ ץינַאנ ,ןײװ ןשידײ ןופ

 !קלָאפ רעזנוא לָאז ןּכעל
 !רוטַארעטיל ןייז לָאז ןּבעל
 !רעטעּברַא עיירטעג עריא ןלָאז ןּבעל
 !ץרּפ רַאליּבוי:סקלָאפ רעד לָאז ןּנעל

 !דדיה :
 5 "םֵכילֲע םולש :

 זיא םורַא יװ ,ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טינ רימ זיא סע
 ןוא ע"ש ןוא ןצרּפ ןשיװצ "גנוקידנעטשרַאפ, יד ןעמוקעגרָאּפ
 עכעלטע יר ןיא ןעמונעגנָא יז ןּבָאה ןעמרָאפ ַא רַאפ סָאװ

 ,138 יז ,0111 .ּב .ןיקצעלק גאלרַאמ ,ץרפ .ל ,י 1

 רענליװ רעד ןופ ײזומ םעד ןיא ךיז טניפעג לַאניגירָא רעד 2

 ,מ ,ג--.טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה

 יה

 78 םכילע םולש ןוא 1

 טנַאה העד רעטנוא סיוא ןלעפ סלַאפנדעי .ןרָאי עקידרעטייװ
 ןּבָאהס ןעװ ,רָאי 10-5 ַא ןופ דָאירעּפ ַא ןופ ןלַאירעטַאמ
 -ַאּב עכעלדניירפ רָאנ ,עקיצרַאה רָאג טלעטשעגנייא ןיוש ,ךיז
 -דַאפ ןענייז ע"ש ןופ ויכרַא םעד ןיא זַא ,ךעלנעמ  .ןעגנואיצ
 .ןרוּפש ןּכילב

 סמכילע םולש 1906 ןיא) עשרַאװ ןיא ףיוא טריפ'מ ןעוו
 ןגעװ עיזנעצער ַא ןָא ץרפ טּבײרש ,"טיירּפשעצ ןוא טייזעצ,
 ךעלריפסיוא רעּביא טיג ץרּפ יװ םעדכָאנ .גנוריפפיוא רעד
 עידעמָאק-ינַארט יד, :רע טּבירש ,קיטש םנופ טלַאהניא םעד
 -עצ, :קיטש ןקיטקַאירד ןייז ןיא םכילע םולש טעּכרַאַאּב טָאה
 תולעמ עסיורג עלַא טָאה קיטש סָאד ..."טיײרּפשעצ ןוא טז
 ךיז טעװ ּפָאװ ,םכילע םולש ןופ תונורטח עניילק עלַא ןוא
 ןוא ָאי ףרַאד'מ ואו ,ןגָאזּפָא טינ ץיװ ןייק ןופ לָאמנײק
 ןטימ רעּבירעד טצענערג קיטש סָאד ןוא .טשינ ףרַאד'מ ואװ
 5..."םרַאפ

 עילימַאּפ , סיקסניּפ דוד ןגעוו, לקיטרַא ןסיורג ןייז ןיא
 ענעגנולעג רעײז לָאמ רָאּפ ַא ץרּפ טכַאמ (1907 ןיא) "יבצ
 םולש ןוא עמַארד רעזעיצנעטערּפ סיקסניּפ ןשיװצ  ןכײלגרַאפ
 טָא ןוא ,"טירּפשעצ ןוא טייזעצ, ןטכייל-ךעלריטַאנ סמכילע
 עילימַאּפ רעשידיי רענעגָאלשעצ רעד טימ, : טּבײרש ץרּפ סָאו
 --...ךיוא ׁשַא ןוא םכילע םולש ,וָאקירישט ייּב ךיז רימ ןפערט
 םולש ןעילפ םרַאפ ןוא עידעמָאק ןשיװוצ ץענערג רעד הוא
 ןדיינש ןוא ןענעכייצ ןוא ײּברַאפ ןטעקַאר יװ ןרוגיפ סמכילע
 טָאה םכילע םולש -- ...גולפ ןיא ןטיײװצ ןופ רענייא ּפָא ךיז
 -נעטערּפ םוש ןָא ןוא ךַאפנייא טָאה רע .טגָאזעגוצ טשינרָאג
 טימ טקידנע רע ןוא זוה שידיי ַא ןופ הברוח ַא טלָאמעג עיז
 -..הברוח רעד

 ריד ךיא ּכָאה סָאװ ,(ןרעטש םעד ךיז טּבײר) הכלמ -.
 ןוא ...ןגָאז טלָאװעג םעּפע ריד ּבָאה ךיא -- ?ןגָאז טלָאװעג
 ?רעדניק עקירעּביא יד ןוא ...?טציז עידָאלַאװ

 .הּכלמ טרעפטנע -- ,טײרּפשעצ .ןוא .טייזעצ --
 ערעזנוא ןענייז ואװ ?הּכלמ ,וטסגָאז סָאװ - ,ַאה -

 ןוא ,ךַאפנייא "...טנייװ ןוא שיט םוצ וצ טלַאפ רע ? רעדניק
 סע ןוא ,טלעװ ַא ךָאד ,טלעוו סריאמ ...ןלַאפעגנייא זיא טלעװ ַא
 4"...ןרָאװעג הברוח ַא ןופרעד זיא

 ?כעלריטַאנ ןוא טײקכַאפנײא יד ןעמונעגפיוא ץרּפ טָאה ױזַא
 .ןּבירש טרַא םמכילע םולש ןופ םויגַארט ןליטש ןוא טײק

 -רעד ,ענעטלַאהַאּב יד רימ ןליפ- תורוש יד ןשיװצ ןוא
 גנַאל ױזַא יד ןשיװצ ךיז ןעיצ סָאװ ,ןקילּב עקידוועמעש לי
 ןוא זגורּב רעד .ע"ש ןוא ץרּפ עטדישעצ ןוא עטרעטייוורעד
 ?רַאפ ןרעװ ןציּפש עפרַאש יד ,סיוא ךיז ןּפעװ האנש יד
 .טעלג

 סעד ןלעּבוד ןופ) ןָאזעניד .י וצ ע"ש ןופ ווירּכ ַא ןיא
 :ע"ש ןופ טמירשוצ ַאזַא רימ ןּבָאה (1908 ינוי ןט"פס

 ,ּביל םיא ּבָאה ךיא זַא ,םיא טגָאז ,ןצרּפ טסירג ןוא,

 ,118--114 ז"ז ,"ןבעל ןוא רוטארעטיל, -- ץרפ ,ל י 3

 ,91--86 זיו ,טרָאז 4
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 ערשּכ ...םידזממ .ּביל בָאה ךיא - ,רוממ ַא זיא רע לייוװ
 "...ךעלעטניפ ,ךעלעטניּפ ...טניפ ךיא ּבָאה ןדיי

 ןיא ע"ש טבירש 1910 ןיא ,םֹחַא רָאי 9 ןיא
 -מעװָאנ ןט-17 םעד ,יוורענ ןופכ ןָאזעניד .י וצ ווירּב .ַא םענייז
 םיא ּבָאה ךיא זַא ,ץרּפ דניירפ ןרעיימ רעזנוא טגָאז , : (רעּב
 פא סע ּבָאה'כ וַא ,ןגָאז וצ ליפ ױזַא ןטַאמַארד ענייז ןגעוו
 "...רעמוז ןפיוא טניײלעג

 ,רעירפ םישדח עכעלטע טימ רעדָא ,טייצ רעּבלעז רעד ֹוצ
 -יל רעונוא טלעפ סָאװ, לקיטרַא ןפיט ,ןלופטכַארּפ ןייז .ןיא
 ן'רב טדער ,ןימַאמ-ינַא סעצרּפ ָאד זיא'ס ואװ ,"רוטַארעט
 ןוא ןפַאש ןשידיי םעיינ םענופ ןעגנוכיירגרעד עסיורג יד ןגעוװ
 -- ןןּנענעג טָאה} םכילע םולש רעװעיק רעד, :בנַא טּביירש
 =הסנרפ ןגולקרעּכיא-שירַאנ*װיאַאנ םעד ,רָאשזַאיָאװימָאק םעד
 רערעסערג רעד ןיא רעניילק רעד ןופ רעלדיז-רעּביא ןקידנכוז
 -ינַארט רעקיכלימ םעד היבט םעד טקעלּפטנַא ןוא ,ןיירַא טָאמש
 -.."עירעמָאק

 .עטסעפ ןייק ןעוועג טינ ךָאנ זיא טּפַאשרניירפ יד רעּצָא
 םולש יּבנל ןוירּפַאק ןזיוַאּבסױרַא לָאמטּפָא ךָאנ טָאה ץ'רּפ
 ,תועמשמ ,ןיוש טָאה ע"ש סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,  ןעמכילע
 .ןצרּפ ֹוצ תונעט עקילָאמַא יד ךיז ןיא טלצרָאװעגפױא

 ןרָאװעג טכַאמעג ןעמכילע םולש ךרוד זיא 1910 רָאי ןיא
 תנוטל "רעייפ ןופ ךוּכ, גנולמַאז ַא ןּנעגוצסױרַא גָאלשרָאּפ ַא
 עשרַאװ ןיא .ךעלשעטש עשיריי ליפ ןיא םיפרשנ עשידיי יד
 ןטַארעטיל ןופ '"רימזה, ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ןרָאװעג ןפורעג זיא
 וצ לײטנָא טגָאזעגּפָא ץרּפ .ל .י ךיז טָאה ,רעוט-ללּכ ןוא
 ץיש ןזיװעגנָא טָאה רע ,תמא .גנולמַאזרַאפ רעד ןיא ןעמענ
 ךיוא ןוא :גנולטַאזרַאפ רעד ןופ רעציױרָאּפ םוצ ווירּב ַא םענײז
 עלעיּפיצנירּפ עסיװעג ?("דניירפ , ןיא לקיפרַא ןַא םנייז ןיא
 טליפ'מ רעֹּבָא ,גָאלשרָאפ םעד ןגעק תונעט עכעלכַאז ןוא
 =גנַאל ןקילָאמַא ןופ ןשינעײװכָאנ יד תורוש יד ןשיװצ ךָאנ
 יעּביל רעד;) ווירּב ןיא טייקכעלפעה יד ןוא .גירק  ןקירעי
 ױזַא,) לקיטרַא םעניא ןוא ("טפרַאדעג טינ טָאה םכילע םולש
 םָאר ףרַאד םכילע םולש רבח םוצ טעטירַאדילָאס סיוא  יװ
 ץנַאג ַא ךיױא זיא ("ןרעװ ןּבעגעגסױרַא "רעייפ .ןופ  ךוּצ,
 .ענעגיוצעגנָא ,עטלַאק

 ןצרּפ ןנעװ תונורכז ענייז- ןיא רעּביִא טיג ןיוועל ןושרג
 ןיא סָאװ ,"לַאדנַאקס ַא טעמּכ ,טקילּפנָאק ןסיהג ַא. ןגעװ
 ןעװעג זיא ,ןיװעל .ג ,רע ואװ ,"רימזה, ןיא ןכָארּבעגסױא
 .?רעציזרָאפ-עציװ רעד -- ץרּפ .ל .י ןוא רעציזרָאּפ רעד ןַאד
 טנוװָא-הּכונח ןטשרע םעד ןופ סַארגָארּפ ןשירַארעטיל םעד ןיא
 ץרּפ ."טלעג-הּכונח,, םמכילע:םולש טלעטשעגניירַא ןעמ טָאה
 ךָאנ רעּבָא .םינ םיא טלעפעג ךַאז יד, .ןגעק ןעװעג זיא
 סמכילע םולש ןוא ,ןטָארטעגּפָא טרָאפ רע טָאה םיחוּכיװ עגנַאל
 טנוװָא ןפיוא .סַארגָארּפ םניא .טרירוגיפ טָאה "טלעג-הּכונח,

 ,עשראװ ,"טלעװײרעכיּב , ןיא טכעלטנפערַאפ זיא ווירּב רעד 1
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 וַא ,שירָאנעּטַאק רימ טרעלקדעד ןוא ץרּפ ןיײג וצ טמוק אפוג
 טעװ ,"טלענ=הּכונח , םמכילע םולש ןזעלרָאּפ טעװ ןעמ בוא
 ךיז טגָאז ןוא טנוװָא םעד ןיא ליטנָא םוש ןייק ןעמענ שינ רע
 לָאז רע וַא ,תושקּב עלַא עניימ .רימזה ןופ ךעלצנעג ּפָא
 בָאה ךיא .טַאטלוער םוש ןָא ןּבילּנעג ןענייז ,ןָאמ טינ סָאד
 ןוא ,הרימעּב טעטימָאק ןטימ גנוטַארַאּב עניילק .ַא טכַאמעג
 ןדיימוצסיוא ידכנ ,ןטערטוצּפָא לָאמ סָאד ןּבילּבעג זיא'ס
 טינ ןעמ טָאה "טלעג-הּכונח , סמכילע םולש .לַאדנַאקפ ַא
 .קירעזײה זיא רָאטקעל רעד זַא ,דירסױא ןַא טימ ןזעלעג
 ,הביס רעתמא רעד ןופ שסואװעג ןּכָאה סָאװ ,רעּבָא עלַא
 ןַא ,טלייצרעד ןיוועל .ג ןוא .'ןצרּפ ןגעק טרעּפמע ןעועג ןענייז
 טנררָאעגנײא טָאה רימוה רעד ןעװ ,םורַא רָאי עכעלשע ןיא
 יםולש רונּכל ןטלַאהעג, ץרּפ טָאה ,ייליּבוי סמכילע םולש
 ץדנועװנָא יד ןופ רעניא ןעװ .עדער עכיירטסיג ַא ןעמכילע
 טּביױלרע שינ לָאמַא ךָאד טָאה רע זַא ,טקרעמַאּב םיא טָאה
 ץרּפ טָאה ,"טלעג-הכונח , םמכילע םולש רימזה ןיא ןזעל וצ
 םולש רעּבָא ,טינ עקַאט גוט "טלעג-הכונח, סָאד , : טרעפטנעעג
 ."םכילע םולש טּביילּב םכילע

 לא *
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 גטכַא ,עביל עקיטייננעק יד .ןיוש טניימש טציא .ןוא
 ע"ש ןופ ווירּב יד ןשיװצ .לָאמ וצ לָאמ ןופ גנורערַאפ ןוא
 ,רעטרע עקיצרַאה ,עדנריר עכלעזַא ןענופעג ךיא ּכָאה ןָאזעניד וצ
 :ןצרּפ וצ ךיז ןעיצַאּב סָאװ

 ;(1919) ג"ערּת רוּפּכ-םוי ברע (ץייווש ןַארַאלק-ערטנָאמ ןופ
 ךייא טעּב ...שטנואזקילג ןלעיציּפָא ןרעסיוא -- - --=

 םיא ןּבעגרעּביא ןוא ןצרּפ טימ ןעז ךיז עגר יד רעייז ןוא רעײז
 בוא -- ןוא סעיטַאּפמיס עניימ עלַא ןוא קנַאר ןטספיט ןיימ;
 ,שוק ַא -- רימ ןופ ערייּב ןכַאל טינ טריא .ּבױא ,ךעלגעמ
 לוּפ ,ןקידיצילּב ,ןעמערַאװ ,ןגולק ןייז רַאפ שוק ןסײה ַא
 ואװ  ,ןָאשעילעפ ךַארּפש ןעקנופ ענעדלָאנ ןוא עיױעָאּפ טימ
 ,אמט עיירפ טשרמולּכ ערעזנוא טימ תוכיו ַא טלַאה רע
 עילימַאפ ץצנַאנ- ןיימ .רַאפ ! ןָאטעילעפ ַא ,ךַא ...ךעלשטנעמ
 -עג ןוא טכַאלעג ןּבָאה  ןוא םיא טשטיײטרַאפ ןוא טנעיילעג
 "!רעגניפ יד טקעלעג ןוא טלעווק

 1013 רַארּבעפ ןט-2 ןופ ווירּב רעטיײװצ ַא טָא ןוא
 ןוא רענעכָארּבעצ ַא טימ ןּבירשעג זיא ווירּב רעד) ןרעּב ןופ
 175 ירא 3 / ?ןקנַארק ןרעװש ןפיוא--קיטנָאק ,טפירשטנַאה רענעפרָאװעצ
 רערעטיּב ַא טניײה ויא רימ ,ןָאזעניד רערעײט ןיימ, : (טעּב
 ךיא ָאה .טּנעלעגרעּביא םיױק םיא בגָאה ךיא .ןעוועג גָאט
 "לַארטנעצ , ןופ ןעמוקעגנָא רימ זיאס :העש:יײח ַא טַאהעג
 ןופ השעמ יד ןענעייל ןעמונעג ךיא גָאה ,דנַאּב ןא סעצרפ
 :נעננ טנעמַאטסָאּפ ןייז ןוא לכלוק םעניד ןטימ לכמל
 ,ץרפ יױא .קידנכַאל ןטיז יד ייּב טּפַאכעג ךיז ּכָאה ןוא .ליד
 ,ןכַאלעצ יױזַא טײהרעקנַארק ןעמכילע םולש ןָאק רע זַא !ץרּפ
 סורג ַא רעּביא םיא טיג !טפירָאמוה רעד רָאג ךָאד רע יא
 ,ףבה ןקנַארק ןרעײא ןוא ןיז ןופ שוק ַא טימ רימ ןופ
 ,"םכילע םולש

 ײ
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 :(ףרָאדנעדניל לעטָאה ,ןרעּב ,1913 רַאוהּכעּפ
 :םיאנוש עלַא ףיוא ?ענַאל ןיימ ןגעװ .ןָאזעניד רעטסרעייט, -

 ךימ טָאה טכַאנ עקירָאפ ...רעגרע גָאט ַא ,רעסעב גָאט ַא
 ,"יינ ןוא טלַא, ןייז טימ .ץרפ רעזנוא ןטלַאהרעד ןּבעל םייּב
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 טטרַאקטסָאּפ ַא ןיא ע"ש טּביירש 1913 ץרעמ ןט-1 םעד
 רעצנַאג רעד ןופ ןוא רימ ןופ ןצרּפ םהג ַא, :ןיװ ןֹופ
 ןופ ןרער ,ןסענרַאפ שינ םיא ןענָאק סָאװ ,עינָאלָאק רעשידיי
 .-."קידנעטש םיא

 טרירעג ןוא ,טמערַאװרעד קרַאטש .ךיז טָאה ץרּפ ךיוא
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 רעשידיי רעד ןופ ייזומ ןיא ךיז טניפעג לַאניִגירָא רעד) ןצרפ וצ גנוסירגַאּב םמכי לע-םולש

 (יקס --נַא !ש ןופ ןעמָאנ ןפיוא ענליוו ןיא טפַאשלעועג רעשיפַארגָאנטע:שירָאטסיה

 לָאמ  ןייא טנעײלעג ןיוש יז בָאה'כ  סָאֹפ  ,ןכַאז ענערלָאג
 .רניק ַא יװ ײז ןופ טלעװקעג ךיא ּכָאה ךָאד -- ,טנײה ןוא
 ןל-אמייק ַא ,6 זיּב 10 ןופ שינ טָּאלש ןעמ זַא !רעדוהּב
 עכעלמיטסקלָאפ ענייז טימ ץרּפ טגיל טייז רעד ייּב ןוא העש 8 ןופ
 .רַאפ .ךיז ןעגנעהפיוא ןיפ טרעכיועג ןעמ זיא -- ךעלהשעמ
 רָאג זיא עלקה=ףכ סָאװ ,ןגָאטײװ עניימ וצרעד טינ טסעג

 ."לכליטש .ַא

 טוירב ַא ןָא רע טביירש ,םיא וצ ןסורנ סמכילע םולש ןופ
 .םכילע םולש רעּביל ,רעּביל, :(1918 רעּבמעצעד) :ע"ש וצ
 טפירשוצ ןייד רעּכָא .ןּביירש-ווירּב ןופ דניפ ַא עכטּב ןיּב ךיא
 לָאז סָאװ .טרירעג ךעלקערש ךימ טָאה ווירּב סנָאזעניד וצ

 ךַאװ א, לקיטרא ןַײז ןיא םכילעיםולש טגנערּכ ווירּב םעד }1

 ק ץ יצעלק .ּב גצלראפ ,"רעּביירש עשידיי,--םכילע-םולש א רּפ .ל י טימ
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 ,טסּבײרש וד סָאװ ,ץלַא זעל ךיא ?ןּכירש רעּצָא ריד ךיא
 .-:רעדנואַאּב ןוא ועל ךיא ...פ ןטנַאקַאּב רעזנוא ןנעװ וליפַא
 !טנוזעג ײז .ןרעװ טנוזעג טסלָאז וד ,טלָאװעג רעײז שלָאװ ןוא
 ליפ 2 = ןיד

 ,ןעמכילע םולש וצ טײקטנעָאנ .ַאזַא טליפ .ץרּפ
 ."וה, ףיוא ווירּב ןיא .רעּבירַא זיא

 רע זַא

 ריש-ריש טָאה סָאװ ,השעמ ַא טפערט ןכיגניא רָאג
 ןוא ע"ש ןשיװצ ךוסכס ןפרַאש ַא וצ טכַארּבעג טינ רעדיװ
 .ןיטשלעקניפ הימחנ 'ה טלײצרעד רימ טָאה השעמ יד .ץרּפ
 -רוטלוק ןוא ןטַארעטיל עשידי עּפורג ַא טָאה 1914 גנילירפ
 ,ןָאזעניד .י ,ץרּפ .ל .ינ "רימוה, ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעומ
 יקסנירק לעומַאס ,ןייששלעקניפ  הימחנ ,ןיװעל ןושרג ר"ד
 -.עשרַאװ ןיא ע"ש רַאּפ טנװָא ןפיורג ַא טריזינַאגרָא (ַא'א

 שינעּביױלרע ןַא ןעמוקַאּבוצסױרַא ימ ליפ ןַאד טסָאקעג טָאה סע
 -עט ןיא) רעטַאעט ןסיורג ַא ןיא טנוװָא ןשידיי ןסיורג ַא ףיוא
 רעד טציא זיא'ס ואװ ,סַאג עקסנַאילעּב ףיוא "טנַאניג, רעטַא
 ּבָאה סע ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא ע"ש .(רעטַאעטיצשָאװָאנ
 טימ ןענָאזרעּפ עטנָאמרעדנּבױא יד ןַאּב םייּב טרַאװעגּפָא םיא
 ,גלָאפרע םיורג טימ ךרודַא זיא טנװָא:ע"ש רעד .שארּב ןצרּפ
 ןטערטסױרַא "רימוה, ןופ טסַאג סלַא טפרַאדַאּב טָאה ע"ש ןוא
 טגָאורַאפ גנערטש טָאה ןיוועל ןושרג ר"ד ."רימזה, ןיא ךיוא
 יד ףיוא ןטילעג טָאה ע"ש .ןעורסיוא טוג ךיז ןעמכילע םולש
 רָאג טערט ע"ש זַא ,רָאװעג ןעמ טרעװ לייוװרעד .ןעגנול
 -"רימזה,/ רעד ."רנע תפש-יכנוח, ןיא טנװָא ןַא ףיוא סױהַא
 -םיונוצ זיא'ס .ןּפָארטעג קרַאטש ןענופעג ךיז טָאה טעשימָאק
 .י טקיטכעמלופַאּב טָאה'מ .גנוציז:ַארטפקע ןַא ןרָאװעג ןפורעג
 ע"ש .ןעגנולדנַאהרעטנוא עשיטַאמָאלּפיד יד ןריפ וצ ןענָאזעניד
 ,יקסװעשילרָאּפ .א יב ַאגלָא יורפ ןייז טימ ןעװעג ןַאד זיא
 ןָאפעלעט םעד ךרוד .רנע תפש:יכבוח ןופ רעציורָאפ םעד
 ע"ש ּבױא זַא ,םוטַאמיטלוא ןַא טלעטשעג ןָאזעניד .י טָאה
 "רימזה, טעװ ,"רכע תפש-ינבוח, ןיא רעירפ סױרַא טערמ
 יּרפ םמכילע םולש .טנוָא רעײז ןופ ןגָאּפָא ןצנַאגניא ךיז
 -רַאפ רעּבָא .ןעגנולדנַאהרעטנוא יד טריפעג ע"ש דצמ טָאה
 ןוש ע"ש טָאה "רבע תפש-יבבוח , ןופ ךיז ןגָאזּפָא ! ןלַאּפ
 רעד ..ןעמוקעגרָאפ טרָאד זיא טנוָא רעד ןוא ,טנָאקעג טימ
 יםולש טימ םיקסע ןייק ןסָאלשַאּב טָאה טעטימָאק-"רימוה,
 -עג טָאה ע"ש .ןּבָאה וצ טינ רעמ ןינע םעד ןיא ןעמכילע
 ןצרּפ וצ ןעמוקעג לעיצעּפס זיא ןוא ןטעּברעּביא ךיז טלָאװ
 רעד ןופ קעװַא ץרּפ זיא טסעטָארּפ סלַא .יקסמילַאזָארעי ףיוא
 ןצרּפ ייּב טגיילעג ךיז ,העש רָאּפ ַא טרַאװעג טָאה ע"ש .םייה
 ןָאזעגיד .י יב ןעװעג ליײװרעד זיא ץרּפ .עּפָאס רעד ףיוא
 רע זַא ,עלעווירּב .ַא טקישענוצ טרָאד ןופ ןוא רעמיצ ןיא
 ע"ש .ןעמענפיוא טינ זה ןיא ךיז ייּב ןעמכילע םולש ןעק
 ןוא ןצרּפ "טקַאּפעג, טרָאד ,ןָאזעניד .י וצ ןרָאפעגקעװַא זיא
 םולשַאּב ןייז ןגיוצעגקירוצ טָאה "רימזה .ןשעּבעגרעּביא ךיז ףופל
 עיש רובּכל גנורעײפ ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנײא זיא'ס ןוא

 4 םלילע םולש ןוא ץרפ - ליזײמ

 ןיא .ז עדער עכעלרעייפ יד ןטלַאהעג טָאה ץרּפ רעכלעו הוא
 סָאװ ,ע"ש וצ עּביל עכעלרעטָאּפ ַא ךיז טליפ עדער רעד
 -עג ,קנערק רערעװש ןייז ךָאנ עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןַאד זיא
 -רָאפ ךרוד עגַאל עלעידעטַאמ ןייז ןרעסעּברַאפ וצ ידּכ ןעמוק
 .ןעגנול ענייז רַאפ ךעלרעפעג ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעגנוזעל
 -ַאֹב שטייטסױא ןיימ טנָאקעג טלָאװ ךיא , :טגָאז ץרּפ ןוא
 ןנוא וצ טָאה םכילע םולש סָאװ ,קינײװ .רעּכָא זיא ,ןדנירג
 ,ןליװ רימ -- .טײהקנַארק רָאי סקעז ךָאנ ןעמוק טנָאקעג
 רעזנוא ןוא ןּכעל גנַאל ,ןייז טנוזעג גנַאל ,גנַאל זנוא לָאז רע זַא
 ,רעוײה ערעזנוא ןיא טפול יד זיא וצרעד ...ןצַארק למיש
 םִא קַאה ךיא ...קיטסניג טינ ןעגנולמַאזרַאפ ערעזנוא ףיוא
 :ןפורטימ ךייא .טעּב ךיא ,ףור ןוא

 יז םכילע םולש ןייז לָאז טנוזעג
 טנָאועג ךעלפערט ץרּפ טָאה עדער רעּבלעז רעד ןיא

 ענייז זַא ? ןעמכילע םולש טוג ךיא שטיטרַאפ, : ןרעדנַא ןשיװצ
 - שננַאלַאּבנָא ןײלַא םיא סָאװ ;רעכיז ךיא ןיּב -- קרעװ
 ןופ ןַאלּפ םעד לייט ןופ רעטעּברַא רעד םייװ קידנעטש טינ
 -.."ןצנַאג

 .ל .י רעּביא לקיטרַא ןייז ןיא טלײצרעד ןײלַא ע"ש ןוא
 עכעלשע יװ רעמ ןציז ךימ טזָאלעג טינ טָאה ץרּפ , :ץרּפ
 ןיימ ןופ רענדער רעד ןעװעג זיא ןײלַא רע שטָאכ ,טונימ
 לָאז עמ ,טינ סע ליװ רענדער רעכלעװ ןוא -- ,ןגעװ-רובּכ
 בעד ןוא, .סיה ןוא גנע ןעװעג רעּבָא זיא'ס ...? ןרעה םיא
 טָאה ױזַא -- ,"רענעגירשעגּפָא ןַא ,רעקירעטיצ ַא זנוא ייּב זיא
 טּפַאשּביל רעתמא טימ רימ ףיוא קידנזײװנָא ,ץרּפ טהנעטע
 ."רעדורּב ןרעטלע ןַא ןופ

 קָאטסילַאיּב ןייק עשרַאװ ןופ ןרָאפעגקעװַא ןַאד זיא ע"ש
 םעד) רע טּבײרש קָאטסילַאיּב ןופ .ענליװ ןייק ךָאנרעד ןוא
 ןעמָאנ ןַימ ןיא טסירג-.. : ןָאזעניד .י וצ (1914 לירּפַא ןט8
 -עצ ןייז .ןוירּפַאק ענייז עלַא טימ ּביל םיא ּבָאה ךיא .ןצרּפ
 ךיו ײב ןעמענפיוא טינ ךימ ןעק רע זַא ,עלעט
 ךַאל ,ךימ ןָאמרעד'כ זַא ןוא .ןורּכול ןשלַאהַאּב ךיא ּבָאה
 ןופ "!שיט סנָאזעניד ײּב טקַאּפעג םיא ּכָאה ךיא יװ ,ךיא
 לװירב רעטײװצ ַא ךָאנ טמױל (1914 יַאמ 1 ןופפ ענליװ
 טנָאז סָאװ .... :רע טּביײרש טרָאד ןוא ןָאזעניד .י וצ ע"ש ןופ
 ךיז ייּב ןענופעג גנַאל טינ ּבָאה ךיא 5? הנּתמ רעד ףיוא ץרּפ
 ןעק רע וַא ,טעניּבַאק ןיא ךייא ייּב ןּבירשע ג עלעטעצ ןייז
 טגיל עלעטעצ םעצרפ) זױה ןיא ךיז ייּב ןעמענפיוא טינ ךימ
 ךימ ךיא ּכָאה -- (ןורכול ןטלַאהַאּכ עיווקילער ַא יװ רימ ייּב
 ,ןעקנירט יט ייּב ,ךייא ייב טקַאּפעג םיא ּכָאה ךיא יװ ,טנָאמרעד
 שרעװ זיא טנוה רעד :קוסּפ ַא ןעניז ןפיוא ןעמוקעג רימ זיא
 :הרות ַא לידכהל טרָאװ ַא טגָאז ױג ַא רָאנ ...ןקעטש םעד
 ,א1ס 018206 800ח0:48267, 1סאק ת223 808"...

 ,"ןבעל ןוא רוטארעטיל, :ןצרּפ יב טקורדעג זיא עדער יד }1

 .72 == 71 ז
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 *רעּביא רע זיא ,טגָאזעג רימ טָאה ץרּפ ענעלעה יורפ יד יװ .ןקעטש א
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 ע"ש סָאװ ,װירּכ רעטצעל רעד ,םיוא שוי ,זיא סָאד
 -טלעו רעד ןכָארּבעגמױא זיא'ס .ץרּפ-ןָאזעניד וצ ןּבירשעג טָאה
 .קרָאײװנ ןייק ןרָאװעג לגלונמ זיא ע"ש ןוא . ,גירק

 -טנפערַאפ ע"ש טָאה (1915 ןיא) טוט םעצרפ ךָאנ דלַאּב ;
 ."ץרּפ .ל .י טימ ךָאװ ַא, לקיטרַא ןטנָאמרעדנּבױא ןייז טכעל
 ןקירעיגנַאל םעד ףיוא ָאטשינ זמר ןייק זיא לקיטרַא םעד ןיא ןוא
 עשירעגירק ןוא עוייּב סָארלַא .ייז ןשיװצ ןעוועג זיא סָאװ ,גירק
 עטצרַאהַאּב ,עּביל ,עטוג םָאד זיא ןּבילּבעג ןוא ,ןענורעצ זיא
 ןעמעװ ,ע"ש ןוא .ןצרפ טימ שינעגענַאּב רעטצעל רעד ןופ
 ףיוא דניירפ-דנייפ ןייז ןּכעלוצרעּביא ןעוועג טרעשַאּב זיא'ס
 ןוא טעטעיּפ רעטרַאצ טימ טלופרעּביא יא ,םישדח 14 ַא
 קינײװ זיא לקיטרַא רעד יװ ױזַא ןוא .ןצרּפ וצ גנוטכַא רעּפיט
 ,ןוײװ סָאװ ,ןגוצסיוא רָאּפ ַא ןעגנערּב ךיא לעװ ,טנָאקַאּב
 עקינייא ךיוא ןוא ,ןצרּפ ןעזעג םנטצעל טָאה ע"ש יװַא יװ
 :עשרַאװ ןיא שינעפערטנעמַאזוצ רעטצעל רעייז ןגעװ םימרּפ

 שטנעמ ַא ,ּפָאק רעלַאסָאלַאק ַא ,ץרַאה םערַאװ טיירּכ ַא
 =עג טָאה רע סָאװ ,קורדניײא רעד ןעוועג זיא םָאד טָא -- זיר ַא
 -רימלּת ַא ןופ ןגיוא טימ ,חקיּפ ַא -- רקיע רעד ןוא ;טכַאמ
 רעקידנצילּב רעטיירב ַא ,ןגױא עסיורג ,עקידנצילּב ,עפיט ,םכח
 ןצעז ,ןויורּב סָאװ ,ןעקנַארעג ,טלרעּפ סָאװ ,ליױמ ַא ןוא קוק
 :עג עכלעזַא ןוא ענייש עכלעזַא רעטרעװ ןוא ,לַאװק ַא ןופ
 ןעמענ ןענַאװ ןופ ,רעדנואוו ַא ןעועג רָאנ זיאס זַא ,עטלגילפ
 ליפ ױזַא "ךַארּפש רעמערָא, רענעפורעגױזַא רעזנוא וצ ךיז
 ניק םיא ּבָאה ךיא ...?רעטרעװ עקידלרעּפ עקידכעלייק ענייפ
 יװ ,דנצנעלג ןוא דנעילּב ןוא שירפ ױזַא ןעזעג טינ לָאמ
 טכַארּברַאפ ןּבָאה דימ סָאװ ,ךָאװ רעד ןיא ,חסּפ ןרָאיַארַאּפ

 יה ייר שירי"

 ןלײװ גקעי ר ײב שיד"ײ - יקסנול .ת
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 סָאד וַא ,טנָאועג םיא טָאה ץרַאה סָאד יװ ךיילג -- םענייאניא
 סרערנװַאּב רימ וצ ךיז רע טָאה ,ךָאװ עטצעל רעזנוא זיא
 .טנַא ןוא רימ ןיא סערעטניא ןרעדנוזַאּב ַא ןעמונעג ,שזָאלעגוצ
 ,המשנ ןייז ןופ םישרק-ישדק יד ,ץרַאה ןייז רימ רַאפ טקעלּפ
 ןגעװ ליפ טדערעג טָאה ןעמ "...ןעגנופַאש עיינ ןופ טדערעג
 - ןָא ײז טפור םכילע םולש יװ -- עשיטסימ עיינ סעצרּפ
 -- םכילע םולש רעטײװ טליײצרעד -- רוּבד ידּכ ךוּת ןוא, קרעו
 טעּברַא עניימ ףיוא .ןוא רימ ףיוא ןעגנורּפשעגרעּביא רע זיא
 טלָאװ רע יװ ךיילג ,סערעטניא ןוא טײקמערַאװ ליפ ױזַא טימ
 דערעג דיירפ טימ ןוא ,טעּברַא ענענייא ענייז ןופ טדערעג
 ...גלָאפרע םענעגייא ןייז ןגעװ יװ ךיילג ,גלָאפרע ןיימ ןגעוו
 - ףע טָאה - "ץלָאטש סנעמעלַא רעזנוא זיא גלָאּפרע ןייד,
 ץרּפ ...שפנה-תוכפּתשה ןופ טונימ ַא ןיא טגָאזעג רימ וצ
 .סיוא דימ ןּכָאה ןעמַאזוצ ןוא רימ ןופ ןטָארטעגּפָא טינ זיא
 -עג ,טײרּב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא עשרַאװ ןטסָאמעג
 -עלּפ טיוּבעג ,רוטַארעטיל ןופ ,רעטַאעט שידיי ןופ טמולח
 ןוא ."ןרָאי עגנוי יה ןיא רָאנ .יװ ,רעסעלשטּפול ןוא רענ
 :תונורכז ענייז טקידנע םכילע םולש

 ןיז טעװ סָאד זַא ,ןגָאז טנָאקעג טלָאמעד טָאה רעװ
 "..3 ןצרפ טימ ךָאװ עטצעל יד רימ יב

 ,1915 ץרעמ ןט-פ1 םעד ןברָאטשעג זיא ,עודיּכ ,ץרּפ
 -- .1916 יַאמ ןט*13 םער -- םכילע םולש ווא

 ןּבָאה יז סָאװ ,רעפעלש:טפול ןוא רענעלּפ ,תומולח יד
 ךיז טימ ןעמונענטימ ערייב יז ןּכָאה ,ןעיוּב ןעמונעג טשרע
 שינ רעמ ךיז טרעק ןעמ שענַאװ ןופ ,ןירַא געװ ןטײװ ןיא
 ...םוא

 ןלויו -קעי
 (ענליוו) יקסנול .ח ןופ טלייטענטימ

 רעד ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא לַײװ הדוהי 'רב בקעי
 טדַאטש ןרעד} לייוו) לו ןיא ה"י ןט15 טפלעה רעטשרע
 ןעועג זיא רע .גרעּבמעטריוו ,(אלייו םירוקמ עשידיי ןיא
 ענײז ,טרופרע ןיא בר ןעוװעג ;דימלּתַא םלירהמ םעד
 =עװ ןיא לָאמ עטשרע סָאד םיױרַא ןענייז ייתובושּתו תולאש,
 רעד ןופ ןעמונעג ןענייז ןגוצסיוא ערעזנוא ;1540 עיצענ
 ....עיצענעוו ,עגַאלפיוא רעטייווצ

 ,הבושּת יד רעדָא הלאש יד ןטַײטַאּב ןרעמונ יד
 הצור רעדנעש ןווארו וד ,זנכשא ןושלב היפ

 ;רמולכ התיה התנווכ הבישמ איהו .םישנה שייבמ התא רמאו
 אדונש טייז ריא זנכשא ןושלב ךיפ םע רדנעש ןאיירו
 ,הנומא םכל ןיאו תוירבה םע חנ םכניאו ל"ר טול שול

 .הער השא ל"ר טייוה זיוב הרש 'מ הרמאש המ ןכו

 ,,ףסכ לקשמ ל"ר א"לב ףסכ קרמ וײט ... .טכ
 ,.יהביתה ל"ה א"לב דאלה ... .טֹּכ

 ןיא טכינ ךיא ליוו יד דאל ריא 'נוא .. .טכ
 היהת הביתהש הצור יניא ל"ר ןבאה טלאווג רניימ
 ,יתושרב

 תואמ יב ינוא םיבוהו ג"י יז טנקב אד.. ,ל
 וא ל"ר ןמוק רעה ןודקפ האל ןוב ןראוו יד םוניר
 ירמ ןמ ןורקפב ואב 'יבוהז |ג"יה} גײירה יכ 'דומ יתיה
 .האל

 .הנח ינממ השקב זא ל"ר הנח ךימ טאב אד .ל

 ,םיבוט םיבוהו ל"ר זנכשא ןושלב ןליבונ .ל

 ןדלוג טרדנוה יד ןילרדנעס .טרווטנע אר .טל
 ךיא זאוו מוא טוװלנ טימ טנאפפ ןייז רע טוה אד
 ןוב אייז שע ןלאצ ןוב אייז שע ןוה ןבוהנ ףוא
 .נעס בישה ל"ר ױכ ןכערב לאוו ךיא לױו שד רפרוד
 הבגש תועמהו םירחא תונכשמ םהב הצפ םיבוהו יקה ןילרד
 יױכ ןובשחב םושי רככהמ ןה םכמהמ ןה
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 אפיווי ןידוי ןילרדנעס טנינייא רוב ןוה ריוו
 ןוב רעמוק ןעד יז שד טכערפמוג אודנל ריאמ ןהכ
 טרמוקיג הנוב ןוב טנה הקיר ןיא יד תונוכשמ ןעד
 םעד יונוכשמ יד ינוא ןגאז ףייוא ייז ןלוו שד ןייז
 ןילרדנפ יכ 'היניב ונרשפ ונחנ ס"ר יוכ ןבינ רדיוו רש
 תונוכשמהמ בוכיעה וריתי טכירפמונ אודנל ריאמ ןהכ אפיווי
 יוכ ירשהל םריוחהלו הנובמ הקיר ירמ ידישש

 רוב ןייו טאוג ליד ליוו ךיא א"לּכ בע ,פ

 .ןרקה רובע ךל ביט היהא ל"ר ןרק שד
 ןרק שד ןבפאה גרוז ןייֵק טשפרדב אוד

 .הוטב אוה ןרקה :אדיל ךירצ ךניא ל"ר שיויג טשיא
 רֹנייֵמ וצ טבוליג ריֿמ טוה ןועמש י'נוא

 יתיינודנל רידה ןועמש ל"ר םיבוהז תואמ 'ג אי:ודנ

 ,םיביהז יש
 קחורב ל"ר רבלה םייוק יו ןיה ךיא .ד"כק

 יל ןיִא ל"ר רבלה טינ יו ןוה ךיא יצחה יל שי

 ,יצחה
 לײר ןטלעג טינ רימ שע טלוו אז ,זימק

 ושע ל"ר טקריוו רוב ןבאה יז םילכל יל היהי אל
 ומשו דא םוי ל"ר גאט רטיפ לע ,ןוממו ףונ ובייחתנש
 שרע ליװ ,םולשל ל"ײר רירוטיטש ,קאט רטפ ...ךכ
 יד ןשיג ןא אפייוו ןײא םיא ךיא ליוו אז ןוט טינ
 ןיכא תושעל הצור וניא םא ל"ר טוט טיוג רמונ םיא

 ,ול בוט היהי אלש רבד ול
 הצע ןייא רוב שע טמוק ןושר: ךרפש אד

 ּוד ןעד כתֹכ ןעד ןטלה ןילמו יבר וטשומ וז

 יבר ךרפש אד טקישנ ןמקילעו יבר טשוה

 ד"ע ױכ ןטלה טינ ףירב ןעד ליוו ךיא ןילמו
 ןיא ןגו ךיוא ליוו ךיא ןילמז יבר ךרפש אד
 ךרפש רע אבוא קפס ךיוא טשיא רימ הצע רעד
 ןלדנח שד ןגו ליוו ךיא רדוא ןנז שומ ךיא
 'נוא ןהייל ינוא ןייו איה ךיוא קוייא ןלניורב

 טיצכינ ןנוא ןבעג מוא שנייא רונוא זוא איה ןבענ
 'ר התא הצעה ינֿפל רבדה אבי םא ןשרג רמא זא ל"כע
 רמא וא ,ןמקילעז יברל תחלשש בתכה 'ייקל ךרטצת ןילמז
 םג ןילמו יבר רמא ד"ע ,בתכה םייקל הצור יניא ןילמיז יר
 וא רמול חרכומ ינא רמא םא קפוסמו הצעה ינפל רמא

 איה קוייא ןילניורב תשאו ןילדנה השאה יכ רמול הצרא
 ,רבד םוש ונל תערופ הניאו ונומכ ינתנו תאשונו הולמו הפ
 ןטכיר ןשיוא טינ םינייד יד ךימ ןלאוו מוא
 ל"ר ןפייול ןייד ןשורג ןעד רוב ךיא ליוו אז
 ןײדה ינפל ךלא זא ןידה קוספל םיניידה וצרי אֹל םאו

 ,לידגה
 ראשת ל"ר ןביילב רוממ ןייא טשומ וד

 ,רוממ
 וצ םייוק טכיוט רע בר ןייא רע טשיא

 ,דימלת ומכ בשחנ קחודב בר אוה יכ ל"ר רוח םנייא

 88 ןלײװ בקעי 'ר ײנ שידײ - יקסנול

 אזוא ליסכ ל"ר שנג רנ אפל
 אד ןשייהג ױממ ןייא ןמקילעו ר"המ ןוה ךיא

 לײו טהרבא ר"נה ןא ןועוונ ענונו עגופ ךיא ןוה טימ
 יתיוע יתאטח ל"ז אנימ תרמ אפייוו סנייז ינוא דובכ
 ינוא איז לחומ שרימ רע שד ארוב ןעד טיב ךיא יתעשפ
 ל"ר ל"ו אנימ רוב ינוא ל"ו םהרבא ר"נה ךונ רע אד

  רובכב יתעגנו יתענפ הובו רוממ ןמקילעז ר"המל יתירק
 יתיוע יתאטח ל"ז אנימ ירמ ותשא דובכו ל"ז םהרבא ר"ה
 יתונוע לכ יל לוחמיש ב"תי ארובהמ שקבמ ינא יתעשפ
 .,רמ ותשאו ל"ז םהרבא 'ר ירהמ הליחמ שקבמ ינא כ"חאו
 ,לײו אנימ

 ךיא ןוטינ תוריסמ ןוה ךיא ייתובר וצ טרוה
 אד טכאמג ןוה םינבר יד יד תומכסה יד ןכורבג ןוה
 ןועווג עגונו ענופ ךיוא ןוה ךיא ןיב תמתחנ ףוא ךיא
 ךיוא ןוה ךיא ןמקילעו ירהמ לש החפשמ רובכ ןא
 ןוה ךיא שד טירג דובכ ןייז ןא ןמקילעז ר"המ
 יט ןוק דניק ןייא בר ןייא טינ ייז רע ןכורפשיג
 ליבוא םינבר ןעד ךיוא ךיא ןוה טימ אד ,רע ןעװ

 ןוה ךיא בר וצ טוה 'כמסנ ןמקילעז ר"המ יד טירג

 ךיוא ינוא טירג ליבוא ימ ןמקילעז ר"המ ךיוא
 םידע לייט ינוא יינייד ןעד ךיוא ןוה ךיא להק
 ןעד טיב ךיא יתעשפ יתיוע יתאטה טירגליבוא
  םינבר יד ינוא אייו לחומ שרימ רע שד 'תי ארוב
 ר"המ ךיוא ינוא טוה תכמסג ןמקילעו ר"המיד

 םידע יד ךיוא ינוא להק ךיוא ינוא ןמקילעז
 הליהמ לא יו טיב ךיא םינייד יד ךיוא ינוא
 ױמכסה יתמייק אלו 'וריסמ יתישע יתובר ועמש ל"ר
 ר"המ תחפשמ רובכב יתעגפו םהמע ינא םג יתמתחש יינברה
 עדי ןטק רענ יכ בר וניא יתרמאש ודובכב םנו ןמקילעז
  םרל ותוא וכמסש םינברה דובכב יתעגפ הובו ונממ רתוי
 םירבד םידעה דננו םיניידה דננו להקה דגנו ודגנ יתרבד םוו
 ארובהמ שקבמ ינא יתעשפ יתיוע יתאטח ןוכנכ אלש םיער
 ר"המ וכמסש םינברה שקבמ ינא ןכו יתונוע יל ולחמיש 'תי
 םלוכש םירעהו םיניירהו להקהו ןמקילעז ר"המ םנו ןמקילעז
 .יתונוע לכ לע יל ולחמי

 רנרע יא רעוו ןיירד ךימ ךיא ימ יא ה"מק

 ,תחופו ךלוה רבדה הוב סםנכנ ינאש רתוי ל"ר טרעוו שע
 ,תושעל לוכי יניא ל"ר ןוטג טינ םיא ןק ךיא
 ןא ףוצרפ םעד ןוב שוו אד שוו נוא נ"ק

 ,ףוגה הומ ףוצרפהמ היהש המ ל"ר אבייל םעד
 טינל ינוא שמוח ןייא ךיא םנ ףורד ב"עק

 יושד העובש ןייא טעט ינא ןיירד טנה ןיימ
 ןייא ףורד טעט ינוא ןמוק טלוו רימ וצ רימונ
 ןייא ןייז ריתמ טלוז בר ןייק זרימ שד העובש
 יהחקל ל"ר ןפלעה טינ טלוו שד טרדנוה ךונ בר

 םלועל ילצא אבת אלש יתעבשנו וכותב ידי יתחנהו שמוח
 .יל וריתי אֹל האמ םה םא 'יפאו בר םושש יתעבשנ םוו



 20 שידײ ןיא רעטרעװ עשיאעדּבעה ןופ גײלטיוא םוצ - ןילײּב םולש

 שידיי ןיא רעמרעוו עשיאערבעה ןופ גיילסיוא םוצ
 1 (קסטוקריא) ןיִלייַב םולש ןופ

 טָאה סָאװ .,עגַארפ עטגָאטײװעגנָא ןַא .זנוא יב זיא סע
 םױא ןעמ טנײל יױזַא יװ :רעטימעג יד טציירעצ קרַאטש
 .שיאערּבעה ןופ ןעמַאטש סָאװ רעטרעװ יד שידיי ןיא

 ךַארּפש רעשידי רעד ןיא ןּבָאה ןפרַאד גנוניימ .ןיימ ךָאנ
 :ָאטרָא עדײּב טכער-רעגריּב עמוקלופ ןוא עכײלג
 .עשידײ ןוא עשיאערבעה גנערטש יד ,סעיּפַארג
 יד ןייז ןוומ ,רעטשרע רעד ייּב ךיז טלַאה רענייא ןעװ רָאנ
 ןָא רערעדעי ירכּב ,תודוקנ עקישיינ עלַא טימ טריטקנוּפ תויתוא
 -סיוא ןוא ןענעייל קיטכיר ןוא גנירג ןענעק לָאז סַאנסױא ןַא
 ןטלַאה סָאװ יד .סעטַאטיצ ןוא רעטרעװ עשיאערּכעה יד * ןגָאז
 :ערּכעה יד ןּבירש ןפרַאד עיפַארגָאטרָא רעשידי רעד ייּב ךיז
 םוש ןָא ,םלוע םייּב טדערעגסירַא ןרעװ יז יװ רעטרעװ עשיא
 ַא ןיא ןניילסױא ןימ ַאוַא זַא ,ןענעכער שינ ןוא .,יירעמעש
 .?שדוקה-ןושל םעד רַאפ דובּכה-לוליח

 ַא רַאפ ןוא הלווע ןַא רַאפ טינ רענייק טנכער סָאװרַאפ
 ןּבירש דימ ןעװ ,ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד רַאפ .גנוקידײלַאּב
 =עממָאק, טינ ןוא יָאפ-ליא:םָאק, ,"ואַאערויּב , םינ ןוא "ָאהויב,
 ךיוא ןוא זנוא ײּב ןּבירש ןעמ געמ סָאװרַאפ ?"טואַאפ-ליא
 ןייש .ַא 1 "ערַאעּפמעקַאש , טָאטשנָא "ריּפסקעש,, שיסור ןיא
 :"קודקדּב תוריהז, ןימ ַאזַא טַאהעג טלָאװ - םינּפ

 ייּב ןעגנַאנַאּב ךיז ןּכָאה ױַזַא יװ ,ןעז .טשרָאקָא דימָאל
 ,הנשמה:ימכח יד .םִיאנּת ערעזנוא ןשינעטלעהרַאפ .עכעלנע
 =עג ךיז ןּבַאה ,ןושלה תרהט -לע ןענַאטשעג .ןענייז עכלעוו
 טנעמַאדנופ םעד ,תונשמ .יד ןבייהש וצ .תֹוחוּכ עלַא טימ שמ
 ןוא ;שרוק-ןושל  םענַײר ןיא ,ארמג רעקידרעטעּפש רעד ןופ
 פיפ טריפעגניירַא רָאנ םינ תוינשמ םעד ןיא ײז ןּבָאה ךָאד

 ופ ,ךַארּפשטקלָאפ רעשיִדיײ דעקידסלָאפַאד רעד ןופ רעטרעװ
 2-ק

 ,ש 'ה דעניּבאר רעקסטוקריא םעד ןופ -ץיטָאנ עקיזָאד יד 1

 סָאװ 1923 ןּבירשעג ,לקיטרא ןרעסערג א ןופ לטיּפַאק א זיא ןילייּב

 ןוא ןגײלסא ןשידי ןגעװ ןעננונײמ עקינײא, :ןעמָאנ םעד טגָארט

 ,ידער--."ללכּב שיריי

 קורדסיוא םעד ךיא ץונאּב "ןכערּפשסיױוא טָאטשנָא 2
 .ןגָאזסיױא ןגעלפ םידמלמ עטלא יד ."ןגָאז

 ןעװ ,ןטײצ ענעדישראפ ןיא ןעירשעג ןעמ טָאה ךיוא יװַא 2
 זַא ,ןכארּפשסקלָאפ יד ןיא ך"נת םעד ןצעזרעּביא ןעמונעג טָאה ןעמ
 טפירש עקילײה יד טכעװשראפ ןעמ זא ,טלעװ יד קעװַא טעגרה ןעמ

 .יז טריזיראגלואװ ןעמ סָאװ םעד טימ

 "מורפ ןופ עקַאט רשפא תולוק-ילוק י טכאמעג ןעמ טָאה ךיוא יוזא

 זא ,יירעשטעובצ רעדָא טײקשיראנ עליוה ןופ רעכיג רעּבָא רָאנ ,טײק
 *יח} םעד רעּביא טצעז ןעמ סָאװ טימרעד טלעו יד טעשטעילאק ןעמ
 גנוירעדינש רעדעי ,שטײטס , :שידײ ןיא (סגיצנאד םהרבא ּבר) "םדָא
 "} הלאש א ןענעקסּפ ןײלא טעװ לרעטסוש ןוא

 "סיוא;

 .עמַארַא וליּפַא ןּנָאה ײז :דעמכָאנ רָאנ ,שיאעמַארַא
 (טשיריירַאפ :ןגָאז ןעמ ףרַאד ןושל ןקיטנייה ןטימ טריזיא
 הנשמ רעד ןֹופ רעפעש יד ,ײז .אפוג שיאערּבעה סָאד
 הרוהי 'ר ,רעריא רָאטקַאדער רעטמירַאּב רעד ײז ךָאנ ןוא
 -ַארג עשיאעמַארַא ןגָארטנײרַא רעטרע ליפ ןיא ןגעלפ ,אישנה
 :ונייהד .םיללּכ עשיטַאמ

 ןגעלפ םי- גנודנע:לָאצרעמ רעשיאערּבעה רעד טָאטשנָא
 יװ סײנ ַאזַא טעמּכ ןעװעג זיא סָאד .װ"זַאא ןי= ןצונ ײז
 טָאטשנָא "סערוש, טבירש ןעמ ןעװ ,ושפיוא רעקיטציא רעד
 ."תורוש,

 טרערָאפעג טָאה'ס יװ ,טרָאװ ףופ םוצ "ה, .ַא טָאטשנָא
 'רּנעה :"א, ןַא ןלעטש יײז ןגעלפ ,ללּכ רעשיאערּבעה רעד
 טּנירש ןעמ ןעװ יװ ךרעּב ױזַאא אשידק 'מַארַא = השודק
 ןּבעגוצ ןגעלפ יז .("עליכַא, -- "הליכַא, טָאטשנָא שידי ףיוא
 ,"ס, ַא ףיוא לשמל ןיש .ַא ןטייּברַאפ  ,"י,  ןקירעּביא ןַא
 .יזַאא "ד. ַא ףױא 'ז. ַא

 ןּנילּבעג זיא סָאד ןוא -- ןָאמ וצ טּכיױלרע ךיז ןּכָאה סָאד
 ?טכייל ןייק טינ =- הנשמ ןופ קוחקר םעד ןיא גָאט ןקיטניײה ויב
 עטסטמירַאּב יד רָאנ ,םיצראה-ימע ןייק םינ ,ןשטנעמ עקיניז
 ךַארּפש עשיאערּבעה יד טצעשעג ןּכָאה סָאװ ,ןלײז עשידיי
 -ןושל, .ַא יװ ךיֹוא רָאנ ,ךַארּפש-לַאנָאיצַאנ ַא יװ רָאנ טינ
 --עקיטציא ערעזנוא יװ רעקינײװ טינ ,שיײקילײה ַא יװ ,"שדוקה
 .ןטמיאערּבעה -- עטסכעלרע ןוא עטסעּב יד ןליפַא

 .טכערעג םוקלופ ןזעוועג עקַאט ןעניז ,םיאנּת יד ,ײז ןוא
 ןעװ ,ןָאט טנעקעג יז ןּבָאה סָאװ ןוא- ןָאט ןעמ לָאז סָאװ םירָאװ
 ַא ןיא ןדי יב ןרָאװעג ןיוש זיא .ךַארּפש עשיאעמַארַא . יד
 ,ךַארּפשסקלָאפ יד רָאי טרעדנוהטכַא:ןּביז עכלעװ ןופ ךשמ
 ?שידיי ןדיי עשיאעּפָארײא-לטימ .ןוא:חדומ זנוא ייּב יװ טקנופ
 ןיא .ןעננורדעגניירַא טפלַאמַאד ןיוש זיא ךַארּפש עשיאעמַארַא יד
 רעװש זיא קלָאפ םעד זַא ,ליפ ױזַא ףיוא המשנ-סקלָאפ העד
 , ןעמרָאפ עשיאערּבעה ןייר יד ןעמענַאּב וצ ןעוועג
 ןײטשרַאפ וצ קלָאפ םעד רעװש זיא שידי .ןיא זנוא יב
 סָאװ .װ"זַאא .הָלִנַעְהלַעּב ,תִיַּבַהתַלֲעַּב יװ .רעטרעװ עכלעזַא
 ? ןפיצנידפ יד יו דעקרַאטש זיא ןּבעל סָאד זַא ,ןָאמ ןעמ לָאז

 ןטקַאמ יד : טדערעג שרעדנַא .'םינבל ןמוס תובָא השעמ,
 .+ רעּביא ךיז ןרוח עטכישעג רעד ןיו

 יװ טקנוּפ

 סנהָאזניװעל המלש 'ר ברה עז הנשֹמ ןופ ךַארּפש רעד ןעװ 4
 טקורדעג ,"הנשמה רבד לע רמאמ, לקיטרא ןקיטכיװ רעַײז רעּצָא ןצחוק

 ןעװעג לָאמ ןטשרע םוצ ;םיערז רדס יב ןבַאגסיױא-תוינשמ ליפ ןיא

 .1815 ןוס עּבאגסיואיתוינשמ רעװעשדאוו א ןיא טקורדעג

 (19) ךוּב-ױדנַאל
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 םיב נה ןופ רעהיכ טבהל
 1 (עשרַאװ) ןַאמהעל לאומש ןופ ןּבילקעגפױא

: 

1 

 ,טרעהעג סנױזַא ךָאנ טָאה רעװ ,ןשטנעמ ,יוא

 ,טרעטשרַאפ ןרָאװעג רימ זיא ןבעל ןיימ :ןרָאצ ַאזַא ןופ ךָאנ טפייװ רעװ

 .ןרָאװעג קנַארק ךיא ןיּב עיל יד ךרוד
 ,ּבָאה ךיא הלּכ ַא רַאפ סָאװ ,טמירעג ךימ טָאה רעדעווטעי
 ,טצעשעג ןעװעג ךיא ןיּב ןרעװטעי ייּב
 ןעמונעגּפָארַא ּפָאק ןיימ רימ ןעמ טָאה טנייה
 .טצעזעגנירַא ?קַאיװַאּפ ןיא ךימ טָאה'מ  ןוא

 .ןגָארטעג טייצ ַאזַא ךיא ּכָאה לגיּפש םענעדלָאג ַא
 ,ןעװעג אנקמ ךימ טָאה רעדעי סָאװ
 ,ןגָאלשעצ ןרָאװעג לגיּפש ןיימ רימ זיא טנייה
 .ןעז טשינ ןדָאש םער לָאמוצ ןָאק ךיא

 ,דיירפ סיורג טימ  טריפעגסיוא ךיא גָאה עּניל ַא
 ,טכַאנייּב ןוא גָאטייב
 טריישעצ עּביל יד ןופ ןרָאװעג ךיא ןיּב טנייה
 .טכַאמרַאפ קַאיװַאּפ םעד ןיא גיל ןוא

 ,ןצנַאגניא טריפעגמיוא ךיא ָּאה עּביל ַא
 ,ןעגנַאלרַאפ ןוטעג רָאנ טָאה ץרַאה ןיימ סָאװ סעלַא
 5 ,ןצנַאט ןופ גָאט רעד ןעמוקעג ויא'ס
 .ןעגנַאפעג ןרָאװעג ךעּבענ ךיא ןיִּ

 ,םַאלפ רַאט ןֹוא רעייפ רַאפ ןגיולפרַאפ רימ זיא קילג ןיײמ
 ,ןרָאצ םטָאג ךימ טָאה ןפָארטעג
 םי ןצנַאג םעד טויירעגסיוא ּבָאה'כ
 .ןרָאװעג ןעקנורטרעד ךיא ןיּב ןשרָאּכ םעד ייּב ןוא

 ,טכַאנ ערעטסניפ יד ןיִא שרוח ףופ ןיא
 ,ןיײג וצ ןריצַאּפש וינעּבול ןימ טימ ךיא .געלפ
 * ,טכַאלרַאפ רימ יז טָאה סַאג עצנַאג יד
 .ןייטש רערעײט ַא יװ טעשטשילּבעג ןּבָאה ןגיוא עריא

 ,גָאט רעקירעביא רעד ןעװעג טשינ זיאס
 ,טכַארּברַאפ ןגינעגרַאפ ןיא ריא שימ ןבָאה טשינ לָאז ךיא סָאװ

 עכלעװ ,רעדיל:םיבנג עיצקעלָאק רעסיורג ַא ןופ גוצסיוא ןַא 1
 ,רעלמַאז םייּב ךיז טניפעג

 ,גיילסיוא ןטלַא ןטימ ןּבירשעג זיא ןסָאנ יד רעטנוא טםקעט רעד
 מרּפ םעד ןיא ןגָארטוצנײרַא טייקכעלגעמ ןייק ןעװעג טינ זיא רעדייל

 .םיוניש זיא םע עבלעוו
 ,סַאג-עיװַאּפ ףיוא עשרַאװ ןיא עטרוט --- קַאיװַאּפ 2

 .גָאט.הּפוח 3

 ,םכיילרַאפ 4

 נ ,ףָארטש סטָאג רימ ףױא סױרַא זיא טנייה
 .טכַאמרַאפ קַאיװַאּפ םעד ןיא גיל ךיא

 ,קילג ןקירעיורמ םעד ייּב ןיִב ךיא ןעװ טכַאנ יד יב
 ,רועיש ַא ןָא רָאג ןכָארּבעצ רימ זיא ץרַאה ןיימ
 קילג ?ןקירעיופ םער ײּב ןיּביכ ןַא רימ ךיז טכַאד םע
 .ריא טימ דער ךיא ,םולח וצ רימ טמוק סע

 ,נָאט ןלעה םענייש םער ןיא םורַא ריא טימ ךיא ײג ןריצַאּפש
 ,ןעװעג טרָא ןַא רָאנ זיא'ס ואוו
 ,גָאלק ןיימ ךיא עז ָאד ,ףיוא ךימ ּפַאכ ךיא
 .ןעוועג םולח .ַא רָאנ זיא םָאד

 ,ןריואוועגנָא ךיא ּכָאה טנַאילירב ןרעײט ַא
 ,ןעניז ןיימ ןופ סױרַא טשינ לָאמנײק רימ טייג רע סָאװ
 ,ןרולרַאפ קיּבייא ףיוא םיא ּנָאה'כ יצ טשינ סיײװ ךיא
 .ןעניפעג קירוצ לָאמַא ןענעק ךָאנ םיא לעװ'כ יצ

 ,טלעװ יד ףיוא ךעלקילג ,יױא ,ךימ ךיא ּבָאה טנכערעג
 ,קירוצ ןעניפעג םיא טלָאז ךיא
 ,טלעג יװ רערעײט ןעװעג רימ ייּב טלָאװ סע
 .קילג ןיימ וצ טצַאשעג ךיז טלָאװ רעװ

 ,למיה םעד ןיא שציז וד סָאװ ,טָאג רעסיז ,יוא
 ,ןרעלקרעד וצ טשינ זיא רעדנואו ענייד
 ,ץרַאה ןצנַאג ןטימ ,טָאג ,ךיד ךיא טעּב
 .ןרעװ וצ ןפלָאהעג טייצ ןיוש ךָאד זיא'ס

 ק ,טָאג רעסיז ,ךיד ךיא טעּב ןטעּב

 ,קירטש םעד ןופ ףיוא ךימ דניּב

 ,טסליװ וד סָאװ טימ ךימ ןיוש ףָארטש
 .קירוצ טיהיהט יה רו ביג יבא

 ן:עשרַאװ ,העדניל הׂשמ)

 '(טנַאירַאוװ צ1

 ,ןגָארט ןומעג ךיא בָאה לגיּפש ןרעוװש ַא
 ,טַאהעג ּבָאה ךיא הלּכ ענייש ַא רַאפ סָאװ
 ,ןעמונעגּפָארַא ּפָאקנ רימ ןעמ טָאה טנייה
 .טכַאמרַאפ הסיפּת ןיא ךימ טָאה'מ

 ,רימ ןופ וטסליװ סָאװ ,םלוע:לשיונוּכר
 ,קירטש יד רעביא רימ דיינש רָאנ
 ?רימ ןופ וטסליװ סָאװ ,םלוע-לש-ונוּכר
 .קירוצ רימ ביג הלּכ ערעײט ןיימ

 ,קידרעירפ ,ןקירָאפ 5
 ףעקסנימ) 148 'םונ ,קערַאמ-גרוּבזניג : ןטנַאירַאװ ייווצ ךָאנ 6

 .('ג רענילּבול) 29 ימונ ,ןונ ,1 ןהּכ .ל .י :('ּבוג
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 ןענַאגעג עדייּב רימ'עז ןריצַאּפש

 ,ףיוה ןרעּביא םורַא ןוא םורַא

 ןגיוא עשיבנג ייווצ עניַיד

 .טֿפױקעגרעּביא ךימ ךָאד ןּבַאה
 ('װשיָאװ !שרַאװ ,קסיזדָארג)

2 = 

 .רצטרַפװ טטיז רטטרבוו ,רטטרפוו
2 

275 2601/9- 

 רצװ- רַּצְט ,רפװ-רטש , / - ס רצװ - רצט

 8 ץראה הצװ - גיס

27. 8 4 --. 

 1 == טאר

 === = = ְו 6 8 -
 יט היפ ןעש ר"ל  ןפק א צא ײל = .ןפק

 הע) וצ מג - טז - פג - ןפני ףיוא

 רעטרעװ עפיז ,רעטרעװ ,רעטרעװ --
 , ןדייר וצ עדייב .רימ ןגעלּפ
 , ןענעגעזעג וצ ריד טימ ךיז ןָאמרעד ךיא זַא ,יוא

 טו

 ,,=/ יי .ןדײל ןיוש ךיא ומ גָאטײװ-ץרַאה ַא ףיוא

 עלעטניװ ַא טוָאלּב םי םעד ףיוא
 ,ןגָאי יז סעילַאּפ יד ןֹוא
 ,ןענענעזעג וצ ריד טימ ךיז ןַאמרעד ךיא זַא ,יוא
 ז.ןגָאלק ןוא ןענייװ ךָאד ךיא וט

 סיפ ןוא טנעה ןרנוּבעג רימ טסָאה וד
 , ןיטש ָאד ןוָאלעג ךימ טסָאה וד ןוא
 ,טמײה/ עּביל סָאװ ןזיוועג רימ טסָאה וד
 .ןײג. ךיא לעװ טלעװ יד ןופ גנוי ,יוא

 טופ
 יי ידי

 טופ
 ,,י יי

 ,קידלוש טשינ ןיּב ךיא ,טכערעג זיא טָאג --

 ,קילגמוא ןַא ןפָארטעג ךימ טָאה'ס
 טא ,עביל ןיימ זיא סָאד עמרוט יד ןוא ןטייק יד

 , .טקישרַאפ ךימ ןעמ טָאה ןטרָאד ,יז
 (.עשרַאװ ,עקפורק עשטהנח)

3 

 ,ריד וצ טיצ ץרַאה ןיימ ,יױא
 ,טשינ ןענעקירט ןגיוא  עניימ
 ,רועיש ַא ןָא  ךיא םיג עסייה ןרערמ טימ
 * .טירט ַא עמרוט יד וצ ּניג ךיא ןעװ

 ןהֹּכ .ל .י 1143 'נ קערַאמ-גרוּבזנינ ייּב : םעטָארטס עכעלנע ?

 ,24 ,23 ,ןוז ,1 :
 יב דיליעּביל ןופ ּבײהנָא םטד עפָארטס רעד וצ ךיילגרַאפ 8

 ,7 ,וזוי ,1 ןהּכ ,ל ,י

 ,ןגלָאפ טלָאװעג טשינ רעטומ ןיימ .ּבָאה ךיא
 ,ןײג ןסייהעג טשינ ריד טימ ךימ טָאה יז
 ןעמונעגוצ גנוי ױזַא ץרַאה ןיימ רימ ייּב טּפָאה וד
 .ןײרַא עמרוט ןיא וטסיּב טנילַא ןוא

 ,ןשטנואװעג יװ רימ רַאפ זיא עמרוט יד --
 ,גנירג ץנַאג רימ רַאפ ויא יז
 ,ןשטנואוועג טשינרָאג רימ ךיא ּבָאה ףוס ןרעסעּב ןייק

 .גנירסעלַא ןסעגרַאפ וצ ירּכ

 ,ןענַאמרעד וצ ןָא ךימ ּײה ךיא
 ,טנעקרעד ךיד בָאה'כ סָאװ גָאט םעד ,ױא
 ,ןריוּבעג ןײמ ןופ גָאמ םעד ךיא טלעש ןטלעש ,יוא
 .טנעקרעד עּביל יד ּכָאה'כ רעדייא

 . ,ײרּפ ןיוש טסּבײלּב וה  ,ןּבעל רעײט ןיימ . ,ךַא
 ,רימ ןופ רעדנע יירפ
 ,ןייז טשינ ןיוש .ָאד ךיא לעװ גנַאל ,יוא
 .ריּביס ןייק קעװַא ײג ךיא

 ,טייװ ץנַאג זיא ריּביפ ךָאנ
 ,ןקע עלַא ןופ טײװ
 ריטַאװק ןיימ .ןייז טעװ ןטרָאד ,יוא
 .ןקערוצ ךיז ךיא לעװ רע טימ ןוא

 ,עלַא רעביא טּפיױה יז ענרעזיא יד ?עקשטוט יד
 ,קילג ןיימ ןייז טעװ סָאד ,יױא
 הלּכ ןיימ טרָאד ןייז טעװ יז
 .קירוצ טשינ רעמ ןיוש ךיא לעװ ןעמוק .ןוא

 (עשרַאװ ,עקּפורק עשטהנה)

4 

 1 .רצַײֿפ א טנצרּב טווטסוסירּפ ןיא

2 
 קה יד = ==

 ןיא ירפ - טסוס : צו טנצרּב ַא

 == === 1 בי = =

 טהצנ .ָא- סיר ַא יור יה הוא רק

 : ּבָאה ךיא טשינ ַח. ןַײק 3 - ח

 ,רעייפ ַא טנערב עווסוסירפ ןיא :רעדָא) עלעמרוט ןיא
 ' ,ךיור ַא סױרַא טײג ןעמיוק} ןופ

 ,עקטטַאמ 9



 םיבננ ןֹופ רעדילעּביל - ןַאמהעל לאומש 293

 2 2 .. יי. יי ,ןגױא ןופ טניר טולּב ,לבנג ַא ןיא טּבילעגנײא .ךימ- ּבָאה'כ
 :ס.ןמָאלשרַאפ הסיפה ןיא טגיל ןּבעל רעייט ןייכ .תֹוּכ ןײק טשינ ךי

 5 יז" - :
 8 ('װ שרַאװ ,ןימיזדַאר ,ןײמשּפע ריאמ) רענעלעג ןיימ .ףיוא רעדינַא ךימ גייל ךיא

 : 5 ,ץרַאה ןכָארּבעצ ַא טימ
 = 5 ' רענייז רעד ןגָאלז ׂש לזיוש טעװ ןעו

 י = " וא= ו י , ו =;

 : 2002/:00 היי 85 ןיא טכאניד אש אי
 : : עטיּב

 : ףלעווצ ןיוש טגָאלש רעציז רעד

 = : עּבלַאה יד ןָאנ ןייש זיא'ס ,ילעמַאמ 5

 ר וע ןפָא ַאלשטנַא ןמייצ ןיוש זיאיכ

 = טכַארפעג לבנג םעד ןופ גונעג
: 

 : ;עפיז עלעגיינ דעלענייפ דא
 -סש , ,= ' 8 ,,+= , ןיי

 פז - רימ ךיז א יז גנאל יפנ - פז - ןכס הסיפת יד ץא ןתח ןיימ וצ ןיהַא טילכ

 ,הסיפ ח ןיימ וצ ןיהַא םיל
 ,עסיז ַא רעפטנע ןַא רימ  טגנערּב
 יב רימ ָאה .ןטּב ןיא א - םל ראפ - פג - ןצס. יװ .תטיפמ יד ןופ זיול םיא סטכַאמ טשינַא

 == : : ,רעטסנעפ ןיימ ייּב ןעיטש ךעלענייפ יד
 ר ,גנַאזעג ןסיז ַא טימ ןעגניז יז טפלצה רימ 8ג .צט - וינ ױש םצד ַאװ .רצס, יװ

 ,לבנג ַא ןיא טּבילעגנײא ךימ ּבָאה'כ טייצ
 .גנַאּב ריס טוט קיּבײא ףיוא 3 =

: 
 ,לופ ןיוש ןענייז יז סָאװ .עלַא
 קידייל ןיילא טייל ייֵז רעלעבירנ יוטא

 = יז ו ן = 11 0 ו ןא א,= רו

 2 ,לננג .ַא . ןיא .טּבילעגנַײא .ךימ .ּבָאה'כ  טייצ-
 - ײג ןײק שנצמ באה ךיא טשינ ןײק טרצװ- תיוא ךיא ןיִּב ןלַאפרַאפ

 6 עי : : עשרַאוו ,ןאמצלָאה קהצי
 1 טכַאנ ענעי ןוא טכַאנ יד 2

 א 4 ַאמ יד עו לארטר ןו-י גרוי  ךימיייְי
 ,טכַא -י ,ה = ן-א ,= ֹו- }וה (טנַאירַאווװ *4

 ,ןכעועג גנַאל יױזַא ךה: רימעז ריב
 ,ךיור ַא טייג ןע טילל א .ןסעגרַאּפ םעלַא ןּכָאה רימ וי ,ןבאה סענס הוא םכערב עי א איר א הוי וי ויאפ אי -י רעיי

 ,רעפַאװ םעד ףיוא ןינעטָאג ףיפ טל עה יו ,טּבילעגנייא ףיפ באה'כ או עו ןיא =--* גיי -יי- ריז זא
 וי - בו = ןאי עו וי ןַײ- לו ן* וי

 ,ררע'רד ףיוא ינעטָאג רימ טפלעה יו וּכ ןייק טשינ ןיוש ךיא ּבָאה ןענײװ .ןופ
 גיי = ךיא יח רעדנ י עטייװ ויא

 ' פ וָאװרַא אפ ו א ו = א נעל ו א הוכ ןייז גיי יוי גיויייי ריא בא= זאק טו וופ

 .טרעו ןייק טשינ ךיא בָאה שטנעמ ןייק ייד עי ןבא- == = 5 ==שו ןעכיו :

 ן ; ןצרַאמש טימ ןעמונרַאפ יא ץרַאה ןיימ
 טי { ןּפָאלעג תונכדש זיא רעטפעוש ענעגייא יד רענַיז רעד ןגָאלש ןיוש טעװ ןעו : : 4 1

 ' א=- ו יו -;י 8 ו

 : גיריתהווי-רייא  דוסיי*  היוו- שן( '"א:= סייז אי א, - יי ףולאיי
 = ,טריפעגכיוא היש םעד 43 וַאה םענ ןופ ע, וקע עטצעל יה

 ןפדאטרא ךיא6 .גיפ ר דייו
 ןפרָאװ צי ן ֹנ |- א ונעל אלשעג ףלעוצ

 ייווא =יו=
 טריצעגנא ןיי , ןגָא ;=- עק ג י/= | 72

 : ;טכַאנ ץּבלַאה יד ןיא .טעּפש זיא'ס . /,= : 2
 | - .װ"זַאא טפלעה יז ,ןרעװ וצ ןפָאלשטנַא טייצ ןיוש זיא'פ

 יא = רמעג ץיא "ןגעלעג איי ןיוש זיאי
 ,ןענַאמרעד וצ ןָא ךימ ּבײה ךיא ׂ .--י = וצ יא }א -=צ ו |+ |פ)

 לייד = יי = יא+ שיט א גיי
 ;ן;יק לַאמַא ןיב ןיא א ,ע לג ײ ,עפיז וד ,עלעגיימ יד ,ילא

 : עא אנע ןיא ליפ דיא לז

 ,ןענַאנעג רדח ןיא ןיִּב ךיא ןעז ,הסיפּת .יד וצ ןיהַא רימ ילפ

 .ןעזעג רימ זיא .ליואה יה ,יוא עסיז ַא טרָאװטנַא ןַא רימ גנערּב
 ,ו"זַאא רימ טפלעה יװ .הסיפּת יד ןופ סױהַא םיא .םענ יפ י=- ןינ וירא היא היו ללא

 ר : ,ןגיולפעגניהַא זיא עלענַײפ  סָאד עשרַאװ ,עקפורק עשמשהנה :
 ר .9 ,11 } ןהּד .ל ,י יב :פגַאירַאװ + ךָנ 2 ,ןסָאנעג טשינרָאג רימ טָאה סע
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6 
 ןענערָאװ ךימ טנעלפ וילעמַאמ : ןיימ
 ."ןײג טשינ וטסלָאז םננ ןייק טימ ,ישרעטכַָאמ.
 -- ,דײר סישעמַאמ ןיימ ןגלָאפ טלָאװעג טשינ ּבָאה'כ
 .ןײטש ךיא זומ קַאיװַאּפ םעד ייּב ךָאװמיכ עלַא

 .(עשרַאװ .,ןַאמדלעפ השנמ) 9:

7 

 עי = .וינפבמאמ גימ הצוו יוא
 - 02 : יה

 י י 0 י יוא ,הצװ , רימ ,אמ - פמ - וינ ךאמ רימ ףיוא יד יפת - הס ,

 טא 2 יב גיא - ײא - םענ וצ - ןַײז.

 ,ינעמַאמ .,רימ ײװ יױא
 ,המיפּת יד ףיוא רימ ךַאמ
 ! ןירַא ןתח ןיימ וצ .ךימ זָאל
 ןכָארּכעגּפױא .ןטַארק יד טלָאװ  ךיא
 ,ןכָארקעגניירַא םיא וצ .ןוא
 .ןייז וצ םענײאניא יּבַא

 ,(יװ שרַאװ ,רָאװדיװַאנ)

 (טנַאירַאוו 7

 ,עסיז ךעלעגייפ
 ,הסיפּת יד ףיוא רימ סטנפע
 !םױרַא טענַאד ןופ ךימ סמסענ
 ,רעטעװ עליופ סָאד ןָא ןיוש טּבײה סע ליה
 -- רעשעלּב יד ןופ ,רעמייּב יד ןוֿפ
 .סױרַא טענַאד ןופ ךימ סטמענ

 ,עמיז ךעלעגייפ
 ,הטיפה יד רימ סטנּפע
 !דניװשעג רימ סטנפע ,רימ םטנפע
 ןכקַאװ ןלעװ דעמיײיּב יד ליװ
 ,ןרינש ןעמ טעװ האובּת יד ןוא
 .דניצַא ןייז ךיא ליװ ןּבעל רעײט ןיימ יב

 ; ,עסיז ךעלעגייס
 ,המיפּת יד ףיוא רימ סטנפע
 !סױרַא ושטּניל ןיימ וצ ךימ סטזָאל
 ןכַארגעגסױא ןמַארק יד ,יוא

ֿ 
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4 
 ,ןפָאלענמײהַא .ושטּניל .ןיימ- וצ .ןוא * =

 .סױרַא .ושטּביל ןיימ וצ
 ;(עשרַאװ .,,דָארּבסיײװ עלייּב)

8 

 .ןצרַאט'רבה 8 טאהצג ּבָאה'כ
.226 4312 2772, 

 , ןירָאטרבח .ַא טַאהעג ּבָאה'כ
 ,עיירטעג ַא רעייז ןירָאטרבח ַא
 ,ןײג טשינ םיא טימ לָאז ךיא ,ןענערָאװ קידנעטש טנעלפ יז ,יוא
 .ןײלַא םיא טימ יז טַײג ףומ םוצ

 ,ןסעזעג  עדייב רימ'עז עלעקנעּב .ַא ףיוא
 ,טכַארטרַאפ עדייב רימ'עז .ןסעזעג
 :ןצרַאה םעניײמ ןופ טנורג םעד ,ןּבעגעג ךיא ּכָאה ץפיז ַא ,יוא
 ."טכַאמעג רימ ןופ טסָאה וד לּת ןרַא'ס עז רעּנָא,

 ,רעיירטעג ןײמ ,ןתח ,יוא ,רעהַא םוק
 ,ריד טימ ךָאנ ךיא דער לָאמ עטצעל'ס
 ,תמא םעד סיוא רימ גָאז ןיא םענייק רַאפ טשינ ךיִז םעש ,יוא
 .רימ רעדָא ,ןירָאטרבח ןיימ וטסּביל יצ

 ,ןגעלעג רימ ךיא ןיּב עלעטעּב ןפיוא
 ,טכַארטרַאפ רימ ךיא ןיּב ןנעלעג
 ךיז טָאה םולח ַא יװ ,טמולחעג רימ ךיז טָאה םולח ַא יװ ,יוא

 ,טכַאדעג רימ
 .טכַאמענ רימ ןופ טסָאה וה לּת ןרַאס עז :רעּנָא י =- = 2 א ו*

 ,רעסַאװ ןיא עלעשיפ .ַא ןעװעג טלָאװ'כ
 ,ןעמואװשעגניהַא ריד וצ ךָאד ךיא טלָאו
 טימ טכַאמרַאפ עמרוש-ענעיָאװ יד ןיא ץיז ךיא זַא ,טנײה רעּבָא

 ,ןטַארק יד
 ? ןעמוק ריד וצ ןיוש ךיא ןעק טרעמורַא יװ !דלַאװעג

 ,דלַאװ ןיא עלעגייפ ַא ןעוועג טלָאװ
 ,ןגױלפעגניהַא ריד וצ ךָאד ךיא טלָאז
 רעטניה טכַאמרַאפ םַאג-עװַאּפ יד הוא ץיז ךיא זַא ,טניײה רעּכָא

 ,ןטָארק יד
 .ןגױא ענימ רַאפ טױט םעד עז ךיא !דלַאװעג
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 , ןזעװעג ןגָאװ-ןוא-דרעפ ַא וליּפַא טלָאװכ
 ,ןרָאפעגניהַא ריד וצ ךָאד ךיא טלָאװ
 רעטניה טכַאמרַאפ לַאנעפרַא ןיא ץיז ךיא זַא ,טנײה רעּכָא

 , ןטַארק יד
 .ןרָאי עגנוי ענייד רעױהַאּב ךיא !דלַאװעג

 ,(עשרַאװ ,אקםװעשטרַאק עלייּב)

9 

 .ךצלרטדירב טטּוג סיוא סטרצה
: 2/:414/04 

 81 1 א 2
 צט םטוצה סױא ג - ױּב - רצד -ךצא סָאװ ךיא לצװ ךַײא

 2 == בי - 2 1 : ּ הטל אביו =
 טא ָאו - ןעג יש הע גצא א היא עו ןצװ

 לעכער יין
 טצוװ ךהיֵא אט : ןצנ ןוא אה = ןצג,

 גנ/ ךעלרעדירּב-עטוג ,םיוא סטרעה
 ,ןגָאז ךייא לעװ ךיא םָאװ
 א ,ןעגניז ךיא לעװ דיל עיינ ַא
 1 .ןגָאלק ןוא ןענַיװ ריא טעװ

 ,ןעמעניק ןופ טשינ זיא דיל סָאד
 ,טנַאטסערַא למיחנ ןופ רָאנ
 א 15 עדָאבָאלס רעד ףיוא םישרח יירד
 ' .טנַאקַאּב ךיז ךיא ּבָאה ןעקשטהרש .טימ

 ,טנַאקַאּב ריא טימ ךיז ּכָאה'כ יװ
 ,טיג ץנַאג טּבילעג יז ךיא ּכָאה
 01 ןענַאגעג סַאג ןיא גָאטנוז
 15 .טישרַאפ ,יוא ,ךיז ךיא ּבָאה ןטרָאד ןוא

 ,ששרַאפ ,יױא ,ךימ כָאה'כ יװ
 ,ןפיױל וצ ןּבױהעגנָא יז טָאד
 ) ,ןײג ריא טעװמ זַא ,טניימעג טָאה יז
 ו .ןֿפױקסױא ןענעק ךימ שעװ יז זַא

 ןענַאנעג טשינ ריא זיאּפ יװ
 ,ןעיירש וצ ןשַארק יד ךרוד ןּבױהעגנָא יז טָאה
 טו } :טרעפטנעעג ריא ךיא ּבָאה
 .ןעײהפַאּב ךימ ךיא לעװ :!דוס םעד ףױא

 ,ןגער ַא שייג ןסייהד ןיא
 . ,עטָאלּב ַא ןרָאװעג זיא'
 טא (, םשמענּמָא ךימ טָאה !* יָאנשורקֶא רעװעשרַאװ רעד
 יִצ 15 ,עטָאר רעד ןיא .ןיינ טימ יירד

 .טלעוו-ם'בנג רעד ןיא דניירפ ,רבה -- לעדור--רעטוג 1

 .טייהיירפ -- 6800022 ןשיםור ןופ טזיירגרַאפ -- עדָאּבָאלס 2

 .ןרעװ ןּכעגעגסױרַא ,ןּבָאה לַאפכרוד ַא -- ךיז ןטישרַאפ 3

 ,טכירעג :שיסור 14

 .טכירעוזיירק -- (דוס) יָאנשזורקָא 5

 .שעטָאר עקסטנַאטסערַא/ ןופ טצריקרַאפ -- עטָאר 6

 200 םיבנג ןופ רעדילשעּביל - ןַאמהעל לאומש

 ;ןגער .ַא טײג ןסיורד ןיא
 ,ערַאמכ ַא ןרָאװעג זיא'ס
 1 ,ןרָאי עגנוי עניימ טליּפשרַאפ ּבָאה ךיא
 ו .ערַאנ רעטסיװ רעד ףיוא

 ,עקשטהרש ,וצ רָאנ רעה
 ,ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ
 ,ןהעטש רימ ןוט רעדירּכ-עטוג עניימ
 .ןגָארמ טשינ רימ וטסלָאז 17 עינַאדיװס ןייק

 ,למוחנ ,ֹוצ רָאנ רעה --
 ,ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ
 1 ןרימש ןיײג ךיא לעװ רעּביטש עדמערפ
 א .ןגָאט ךיא לעװ :*ךעלקעּפ ריד ןוא

 .(ןילּבול ,רעניואוונייא םהרבא)

 טופ

 (טנַאירַאוװ א9

 ,ןשטנעמ עּביל ,םיוא םטרעה ,יוא
 :ןגָאו ךייא לעװ ךיא סָאװ
 ,ןעמוקעגנָא זיא דיל עינ ַא
 .ןגָאלק וצ ןוא ןענײװ וצ זיא'ס

 ,ןעמענייק ןופ טשינ זיא דיל סָאה
 .טנַאטכערַא 1? לשרַאה רימ ןופ רָאנ
 ,עדָאּבָאלפ יד ףיוא םישרח יירד
 טנַאקַאּב ךיז ךיא ּכָאה לדיימ ַא טימ

 ,טנַאקַאּב ריא טימ ךימ ּכָאה'כ יװ ױזַא
 ּפַאל ךעלצרַאה ןגירקעג ךיא ּכָאה
 ,ןגָאז רימ ןוט יז סעגעלָאק עניימ ,,יוא
 .ןגָאװמ טשינ רימ וטסעװ ??סעקוולַאװ ןייק

 ,עלעשרַאה ןיימ ,סיוא רעה ,יוא
 : ,ןגָאז ריד לעװ ךיא:סָאװ
 םעלעּביצ ןעמַאמ ןײמ ייּב ךיא לעװ .ןענעבנג
 .ןגָארט ריד ךיא לעװ סעקווולאװ ןוא

 , ןגער ַא טייג ןפיורד ןיא

 ,עטָאלּב עסיורג ַא זיא'
 ןגירקעג ךיא ּבָאה םישרח יירד

 .עטָאר עקסטנַאטפערַא

 ,(עשרַאװ ,ַאקסװעשטרַאּק עלייּב)

 ןיא טנַאטסערַא ןמימ ךיז ןעעז סָאד :שיסור -- עינַאדיװס 7

 ,הסיפּת

 .טנַאטסערַא ןרַאפ טגנערּב ןעמ סָאװ ןסע סָאד --לקעּפ 8
 .(ךָארּפשסיױא רעװעשרַאװ) לשרעה ,לשריה 9
 טנַאטמערַא ןרַאפ םייה רעד ןופ טגנערּב ןעמ סָאװ ןסע סָאה 0

 ,עטרוט ןיא
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 טבע .ןּכשנּכמ ,סיוא סטרּכה

 סטרמה סיױא  נּפמ-ןצש , סָאװ טָאה

 - ביל; נַײא- צג - טּביל..א -טָּבילי ניא - טג - עּבילי

 ,ןפָאלרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ,םיוא םטרעה
 !ּביטש ַא ןיא ,ּבומש ַא ןיא קיצפֹופ .ןוא ןייא עשנעג
 א ֶו ,רענייפ רעד לּבײל ,רענייא ןעמוקעגּפירַא
 .טּבילעגנייא ,טּבילעגנייא ןעינָארּב ןיא ךיז טָאה ןוא

 ,טייצ ַא טימ טײצ ַא טּנילעג ךיז ןבָאה ײז
 ,יוא ,טסואוועג טשינ רענייק טָאה עּביל רעייז ןופ

 טסיוװעג
 2 , ןריצַאּפש ןענַאגעג לּבייל זיא גָאטשרענָאד ןטסָארּפ ַא ןיא
 .טישרַאפ ,טישרַאפ ןרָאװעג רע זיא סַאג עדרַאװט יד ףיוא

 ,ןרעיורט וצ ףיוא ןיוש .רעה ,ןענַײװ וצ ףיוא ןיוש רעה,
 ַא יױא ,קעלפ ַא למינּפ ןייה ףיֹוא ךָאד טסכַאמ וד

 ".קעלפ בי
 { טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ ,ןענייװ טשינ ךיא לָאז סָאװרָאּפ,

 ט5 { ?ןרעיהט
 |{ .קעװַא ,ױא ,קעװַא ןעלביל ןיוש ךָאד טקישימ

 ,ןעמיקעגנירַא עירעמרַאדנַאשז ןיא רָאנ זיא לּבײל יװ יױזַא
 ,יוא ,טנעה יד ןּבעגעג ךיז רע טָאה ?:רעדירּב עטסעּכ עלַא שּמ

 ,טנעה .יד
 א ןייז ייּב ןריואושעג טָאה רעדורּב-רעטסעב ןייא

 ,טנעקרעד ױא ,טנעקרעד ןטַײװ א םָאה 0 וי

 ,טנעה ענייז ךיז טכערּב ןוא ערַאנ ןייז ףיוא ךיז טגיל רע
 .טכענ ,יױא ,טכענ עצנַאג ןוא געט עצנַאג
 וי ְו פו יַאװַאטסװ ,לּבײל, :ייהשעג ַא ןעמ יג
 ."טכַארּבעג ,יוא ,טכַארּבעג םעקוולַאװ טָאה עינָארּב

 עצנַאג טשינ ףָאלש ךיא ,טשינ קנירט ךיא ,טשינ סע ךיא,
 !םיסעו

 !55/2 = ריב ָאנ רָאנ ,ריד ךָאנ רָאנ ךיא קנעּב ןעקנעּב

 .לעוַא :/רעדורּב-רעטוג,, סָאװ עּבלעז סָאד---רעדורּב-רעטסעּכ 1

 ,טלעוװ.םיבנג רעד וצ טרעהעג טָאװ ,רעכ

 ,ףיוא ייטש ; שיסור 2

 ט ,ןגיוצעגוצ ךימ ןּבָאה ןגוא עצרַאװש ענייד
 | .טכַארּבעג ,ױא ,טכַארּנעג ךימ וטסָאה תורצ עלּכ וצ

 עצנַאג טשינ ףָאלש ךיא ,טשינ קנירט ךיא ,טשינ סע ךיא
 ,טכענ

 ,ריד ךָאנ רָאנ ,ריד .ףָאנ רָאנ ךיא קנעּב ןעקנעּב
 1 ,ןליּפשרַאפ וצ ןּנעל ןיימ  ןפיװ וליפַא לָאזכ
 {*.ריד טימ ןיוש ,ריד טימ ןיוש ךיא זומ ןּבָאה-הנותה

 ,(עשרַאװ ,עדָאנַאי האל)

5 
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 ,ןצמונטגרצטנוא - ךימ ּבָאה ךיא
 921: |:ח'ס

 ּור טסלָאו רימ  צנ - ןצב סָאר

=== 

, 

8 
 ךיא הן נו - טג - טל סָאװ

 דנו-ענ ןיײג וצ ןעמונעגרעטנוא ךימ ּבָאה ךיא,
 ,ּביטש יר ןיא םענעי ייּב ןרעגלַאװוצכוקַא . ןוא
 ,ןטעב ךיד ךיא לעװ ,ילעמַאמ ,ךַאז ןייא .,יוא
 ."ּביל ךיא סָאװ עלעגניי סָאד ןּבעג רימ .טסלָאו וד

 ,ןּבעג טשינ ריד ךיא לעװ טסּניל וד סָאװ עלעגניי סָאד,
 ,ןַאטַאלרַאש .ַא ןוא בנג ַא ךָאה זיא רע לײװ
 ,למינפ ןייש ןייר טימ ,דנוק ןיימ ,וה ,יוא

 ."ןַאמנגנוי ןשסנייפ םוצ ןעמוקנָא .ךָאד -טסנעק
 ,ןַאמרעגנוי רעטסנייפ רעד רימ גוט סָאװ
 ,טלעג ךס ַא טָאה רע סָאװ
 ןעניואו וצ עלעּביטש ןיילק ַא ןיא ,ילעמַאמ ,רעטנַארק זיא'ס
 ."טלעװ יד ןריפסיוא ךיא ליװ ןתח ןיימ טיט ןוא

 ,טעשטומסרַאפ ױזַא םורַא וטסייג סָאװ ,רעטכָאט ,יוא, 95 95
 ?טליײצרעד וילעמַאמ ןייד טשינ וטסָאה סָאװ
 ,רעטקָאד םעד וצ ,דניק ןיײמ ,ףױרַא ײג .,יוא
 6 "!טלעפ ריד סָאװ ,ןיצידעמ ַא ןּבײרשרַאּפ ריד לָאז רע

 וטרעמוארַאפ ;שיליוּפ ןופ 3
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 ' ,טיירג ןעמעלַא וצ אש ןיִּב ךיא ,ןזעוועג ןיוש ךיא ןיִּב  ,ילעמַאמ ,רעטקָאד םעד יב,
 ,פָא טשינ ךַאז ןייק רַאפ ךימ לעטש ךיא ,ּביטש ןיא םיא ייּב ךיא ןיּב ןסעזעג
 טוט ןרעטסניפ םעד ףיוא וליפַא ,ןּבירשרַאפ רימ רע טָאה ,ילעמַאמ ,ןיצירעמ ַא
 .ּפָא טשינ ךיוא ךיז ךיא גָאז .ּביְל ךיא סָאװ עלעגניי סָאד ןּבעג רימ טסלָאז וד
 .(עשרַאװ ,עקּפורק עשטהנח) ,ןכש ַא טימ רָאי יירד ּפָא טניואוו ןעמ זַא

 ר !גנַאּב ךיוא ךָאד טוט ,סיחַא ךיז טיצימ ןעוװ
 ,ץּביל ַא ראי יירד טריפרַאפ ּבָאה ךיא
 .טגָאז'פ רפוו יוא "ַנ קנַארק ךעלהרצ רַאפ ןרעװ םינ ןעמ ןעק יצ

 .(ודָאל ,שמיװעקרַאמ סדה)

12 

 .שדוח ףוס +
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 יו וה עטייה טי לי לא מ קה הא יה א עמ ריי
 2: ? 22 טעקע .טמ:שנ טעיב .טנעטעטיטנפקב ניי ,אקיב יש ןנ=נ םש=}

: = 2 = 1 = 

 ךיא טימ ןײמ ֹּכ - הל אּפש - יצ - ןפר וצ

 ןהצנו יד לאה - צב סאג ָאה - ןצּב חיא - פר

 תוב צג -ןפה ני - עג ײמ - טד., ךפל ןופ רצד טלצװ.

 ,קילג ַא זיא בנג ַא ןַא ,טנָאזס רעװ .,יוא
 : ,טלעװ יד ףױא קילגמוא ןַא זיא בנג ַא

 ,עקטַאכַאשט ??ערַאװ ַא זיא בנג ַא ָּכ -הל ךיא ּבָאה פג - טָאה,  טנײה טָאה  ןצמ
 .טלעװ יד ןופ ךעלעדימ עגנוי ןעיײג תובנג יד רעּכיא ==

 ,ערַאנ יד 0 רימ ךיא גיל ןגיל ,יוא
 ,ןגוּכעגנײא שנעה יד וצ פָאק םעד / 8 = / 2 וע == == * להיז 5 4 ראש : ץ-יי : 1 ז ד

 ,ןרָאי עגנוי עניימ 4 ךימ ןַאמרעד ךיא זַא רוט - טמ א - ןײר טַאה ןצמ ךימ ראפ-טקאּפ .

 -ןגיוא ענימ ןופ ןסיג ךיז ןוט ןרערט ןכייט טכַאנ עּבלַאה יד ןיא שרוח ףוס

 .(עשרַאװ ,גרעּכנייװ המלש) ,ןײג וצ ןריצַאּפש הלּכ ןײמ טימ ךיא געלפ
 ,טכײלרַאּפ ןגיוא עריא ןבָאה סַאג עּבלַאה יד
 14 24 ,ןײטש רעטסרעייט רעד יװ ױזַא

 ,טםעשטומסרַאַפ םורַא ןמפיינ סָאװ ,רעטכָאט ,ןעװעג יא ךימ ןענ עז ןשטנעמ עלַא

 עוקת אנקמ

 ,טנעה יד ריד טפכערּב ןוא וטסיײג סָאװ ,רעטכַאמ ,טַאהעג בָאה ךיא הלּכ ןרַא'פ
 הע

 0 ר בו ירפ קץ יִצ ,ןעמונענּפָארַא ֿפָאקג רימ .ןעמ טָאה טנייה
 טנערּברַאפ ןרעװ לָאז עּביל ַא .טקַאּפרַאפ ךימ ןעמ טָאה ןײרַא עמרוט ןיא

 : ריל.עביל ןרעלוּפָאּפ םעד ןופ וװיטָאמ ןוא גנוכַאמכָאניטסקעמ 5 , ןפָארטש םעלַא טימ ךימ טפנעק ,טָאג רעסי

 : ,קילג ַא זיא עּביל ןַא ,טגָאו'ם רעװ ,יוא; ,קירוצ רימ  ּביג- הלּכ עּביל = יּבַא
 ,מלעוו רעד ףיוא קילנמוא ןַא זיא עּביל ַא , ןקיש- ךימ - ןעמ - געמ  ריּביס  ןטלַאק ןיא ,סעמרוט ןיא
 ,עקטָאכַאשט ערַאװ ַא זיא עּביל ַא 24 ליק ַא ןוט וצ הלּכ ןיימ ףיוא יּבַא

 27 6" = = {0; ן = | י*

 .ומלעוו רעד ןופ ךעלעדיימ עגנוי ןעִייג עּביס רעד ךרוד

 :עתמא :שטייד 6 .1 'נ טימ םעפָארטס יד ךי ילגרַאפ} 24
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 ,ןּנָאה רימ ןופ וטסליװ סָאװ ,עמַאמ ,יױא
 ,ּביל ךיא סָאװ ,עלעגניי ,סָאד רימ ביג
 ,ןריצַאּפש ןיײג טשינ ךיא לעװ טכַאנייּב
 .ּביטש ןיא םיא טימ ךיא לעװ ןעגנערּברַאפ

 ,ןסעועג רע זיא קַאװַאּפ ןיא
 ,טגנַאלרעדנירַא םיא ךיא .ּבָאה סעקוולַאװ
 , ןסעגרַאפ רימ ןיא רע טָאה טנייה
 .טנעקעג טשינ ךימ טלָאװ רע יװ ךיילג

 ,ןסעזעג רע ןיא עמרוט יד ןיא
 ,טגנַאלרעדנײרַא םיא ךיא ּכָאה סעקוולַאװ
 ,ןסעגרַאפ רימ ןיא רע טָאה טנייה
 .טקנַאדעגּפָא גנַאל ןיוש טָאה עּביל רעזנוא

 ,(?ועיָאװ !שרַאװ ,ענטיק ,גרעּבדרע הוח)
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 רעיפ ןיא םערומש רעד יװ יױװַא

 ,ןדנוצעגנָא ןצרַאה ןיימ  ןיא ךיז סע טָאה

 רעייט ןוא ּביל ױזַא רימ יב יו ןעק רעוװ

 5ז.ןדנואוו עניימ ןלײה רימ ןעד ןעק רעװ ןוא

 ,רענייא וה ,טָאג ,וה רָאנ ,רענייק
 ,דנואװ ןיימ ןלײה רימ טסנעק וד
 ,רענייא וד ,טָאג ,וד רָאנ ,רענייק
 .דנוצַא ןּביל ןיימ ןּבעג רימ טסנעק וה

 ,קירוצ ןרָאי ליפ טימ
 ,ןכײלג ריב וצ טנעקעג ךיז טָאה רעװ
 קילג סָאד טליּפשעג טָאה רימ ייּב ןעװ
 . .ןכיר ןיא טגנערּברַאפ ןּבָאה רימ .ןוא

 ,יעמַאזענעּב עדייּב רימ ןּבָאה טגנערּברַאּפ
 ,טרעװ 'יד טשינ ּבָאה ךיא ןעמעוו ייּב
 ,םענייק רַאפ .טשינ ךיא ןעק ןגָאז
 .טרעשַאּב ױזַא טָאנ ןופ זיא םּתסמ

 ,ךיט םעד ייּב ןסעזעג קידנעטש ןיּב ךיא
 ,ןגױא ערעייז טימ ןעזעג ןּבָאה ןשטנעמ עלַא
 ,ךיר ןיימ ןוא םטוג ןיימ ךימ גוט סָאװ
 .ןגיולפרַאפ רימ ןופ טכיּב וד זַא

 .הימ ןופ וטכיּב ןגױלפרַאּפ
 ,דנַאל שייװ ַא ױזַא ןיא
 ןרעטלע עניימ רַאפ ןגָאז
 ,דנַאש עסיוהג ַא רימ זיא

 :ןגערפ ךימ ןוט ןרעטלע עניימ
 יל טבירטַאּב ֹזַא וטכײג סָאװ ,דניק ןייפ

 28 ,} ,{ ,ןהֹּכ ,ל .י ,194 'מונ קערַאט-גרוּבזניג !!לגפ 7

 - 'ׂ ,ןּבעג יז ךיא ןעק רעפטנע ןַא רַאפ סָאװ ,יוא

 .טּבילרַאפ בנג ַא ןיא ךימ ּכָאה ךיא זַא

 ,בנג ַא ןיא ךימ ךיא ּכָאה טּבילרַאפ
 ,ןגױא ענײמ רַאפ ןעז טלָאװעג םיא טלָאװ ךיא
 ,לגיױפ ַא ןעװעג טלָאװ ךיא ןעװ
 .ןגיולפעג םיא וצ ךיא טלָאװ

 יירפ יד
 ,רימ ייּב ןכעזעג קידנעטש ןענײז
 ,ײרטעג יװַא ריד ןיּנ'כ סָאװ ןגערפ ךימ ןגעלפ ײז
 .ריד ןיא טּבילעגנײא ךיז ּבָאה ךיא סָאװ

 ,ריד ןיא ךימ ךיא ּבָאה טּבילרַאפ
 ,ןגױא ענײמ רַאפ ןעז טלָאװעג ךיד טלָאװ ךיא
 ,לגיופ ַא ןעוװעג טלָאװ ךיא ןעוװ
 .ןגיולפעג ריד וצ ךיא טלָאװ

 ,ריד וצ ךיא טלָאװ ןגיולפעג
 ,עטָאלּב רעּביא ןוא רעפַאװ רעּביא
 ,קידלוש ךיא ןיּב סָאװ
 .עטָאר עקסנַאטפערַא .ןגירקעג טפָאה וד זַא

 , ק ,יק ק .(דנגעג 'לדעש ,ןישולַאק ,יקסוועשוק לארשי
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 טצו וּפ עא - וו י) -  צֹּב פטש - ןצד

 58 לדיירדעג עטשױע סָאד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע
 ,ןציז ןענַאנעג לסָאי זיא
 רָאטַאניּבמָאק המלש ןעמוקעגנָא זיא
 .ןציּפוצ ןעגייפ וצ ןומעג ךיז טָאה ןוא

 ,שינעיירדרעּכיא ,רעדירעג 8

 (20) ךוב-ױדנַאל
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 ,המלש ,ןיינ ,ןיינ ,ןייֵנ ,ןיינ
 ',ןרעװ טשינרָאג טעװ זנוא ןופ
 ,קַאיװַאּפ ןופ ןעמוקפיחַא טעװ לסָאי זַא
 .ןרעטש עּביל רעזנוא רע טעװ

 ,לרימ ןייש .ַא ךָאה טסיּב וה ,עלעגיפ ,יוא
 .רימ ןיא ןייא ךיד לגיּפש
 ,רָאטַאניּבמָאק לסָאי ריד גוט סָאװ
 .רימ יד וצ םיפ יד טימ ןגיל רע זָאל

 .ו"זַאא המלש ,ןיינ ,ןיינ ,ןיינ ,ייג

 ,םעטסַאשט ןייק ייּב טשינ ךָאנ ןוא
 : י .ײמ ןייק ייּב טשינ ךָאנ ןוא
 = ,ווּבָאל רעניימעג וה ,קעװַא
 .יײװ ןוא דניו ןייז ריד טעווס

 ,סעטסַאשמ ןייק ייּב טשינ ךָאנ ןוא
 . .טלעג ןייק טימ טשינ ךָאנ ןוא
 ,ווָּאל רעניימעג וד ,קעװַא
 .טלעװ ַאזַא זיא סע

 ;(עשרַאװ)

 רַאנימעס:רערעל רענליוו ןופ ןעגנולמַאז עשינָאלַאקיטקעל יד ןופ
 .װ ,מ ךרוד ןעמונעגפיונוצ

 -עג ףרַאש ךעלקע רש -- .עּפָאר יװ ןצלַאועג .23/
 .ןצלַאז  רענדָארג ,ּפלָאװ ןופ ןשינעכײלגרַאפ עכעלמיטסקלָאפ

 רנגעג

 .מעפ .ּב ןופ טלמַאזעג

 .עלעקעט ַא יװ טצוּפע גסיוא
 .רעסַאװ עטעשער ַא ןיא יװ תמא
 .טנַאװ יד יװ םיא טרַא'ס
 .ץַאק ַא יװ טעש טרוּב

 ןגעװ ,טערקנָאק זיולּב -- .עצירעמעשט יװ רעטיּב 8
 .קנַארטעג רעדָא זיּפש ַא

 .טערקנָאק ןױלּב שינ -- .לַאג יװ רעטיּב 6
 .טנוה ַא יװ טליּב ?
 :.ץלמ א ױװ ָאלנ 8
 .!1 רעטסַאּבלַא ײװ טקנַאלּב 9
 .רעטױט ַא יװ סַאלּב .0
 .טנַאװ יד יװ ךיײלּב .1
 .ךלַאק יװ ך ײלּב .2
 .רעּבעל א יװ ןי ורּב 3
 ןקנַארק ַא .ףיוא נור סָאד -- .רעייפ ַא יו טנערנ 4

 י : .ץיה טָאה סָאװ

 .שינָאריא --

0 1 

 1  .ךסל ַא יװ טײ ג .5
 "םקַאז -- .ךיג = .םקַאז א יװ טײג 6
 .רעװש - .רעּב ַא יװ םײג 7
 קידנעלקייק יװ ןוא טכיל -- .עקשטַאק ַא יװ יי ג- 8

 .ךיז
 .ןגער ַא ףױא -- .סרעמע טימ יװ טסיג'ם 9 :

 .ענוײטמ ַא יװ ךײל ג .0
 .עשַאק (ַא יװ טכידעג .1

 : קָאיל -- .קָאל יװ ןצלַאזעג
 .םַאפ ןופ םוז:גנירעה

 ענעצלַאזעג יד

 - ,ָאלּב רָאנ זיא רעװ :ןעמ טגָאז דרוי ַא ףיוא 1

 .ןרעמ א יװ לע ג 4
 .94 יװ רעקרַאטש זיא 95 - .םקַאװ סא יװ לע ג 8
 ?עלוט -- .עלוט ַא יװ ּב ָאר ג .6
 .סַאפ ַא יװ 3 ָאר ג .7
 ּו .סָאהק ַא יװ ךיז טּבָארג .8
 ַא ,ּבוטש ַא טפיוקעגט רע, -- .םיױר יװ םיור ג 9

 סיוהג ןוא ץיאלַפ = קארט ןמצעל ןפיוא טנעצקַא ײלַאּפ
 ."םיוה יװ

 .ריױח ַא יװ טעשזיר ג 0
 וָארג (ַא יװ ןירג 1

 .רעדעפ ַא יװ גנירג
 .ריזח ַא יז טס3ּערג .3

 .טערּב ַא יװ רַאד 4
 .ןָאּמש ַא יװ ראד .5
 .דייז יװ ןיד 6
 .ױהמש ַא יװ ןיד .7
 .ןָאּפש ַא יװ ןיד 8
 .רוח ַא יװ קיד 9
 / -ץַאק ַא יװ טעּפַארד 0
 .ןייטש יװ טרַאה 1
 .לוײא ןַא יװ טע װערָאה .2

 הרעפ ַא יװ טעװערָאה
 . .ןשּבה-ךלמ-גוע יװ ךיוה .4
 :לױטַאק ַא יװ ליוה 6
 .טתה ַא יװ קירעגנוה 46
 .געט ןיינ יד ןיא טוה ַא יװ קירעגנוה 7
 ןושלב) -- .רױח םרענלימ םעד יװ קירעגנוה 8

 .(רוהנ:יגמ
 ,דרעפ ַא יװ טעשזריה 9
 .טניװ רעד יװ סעיָאװ .0
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 .הפשכמ ַא יװ טעשטרָאװ .1
 .בױמ ַא יװ טעקרָאװ .2
 .ץַאק ַא יװ ךיז טשַאװ 8
 .רעטּפ א יװ ךײװ 4
 .רעביּב ַא יװ טנײװ 5
 .ךלימ יװ סײװ 6
 .ינש .יװ םיײװ .7
 .קיסע יװ רעיוו .8
 .ןשקָאל עטלַאק יװ סע טּפוז .9
 .רַאװָאמַאס ַא יװ טדיז 0
 .גנוײקרַאמ ַא יװ טלדיז 1
 .ענערײײקרַאמ ַא יװ טלדיז .2
 .לגױפ ַא יװ ט גניז .3
 .רעסַאװ ןיא ןיטש ַא יװ טקניז 4

 =עגנָא ,רעויּב ַא :קרמ - .קחהמ ַא יװ טציז

 .שטנעמ רענעפיומש

 .רעקוצ יװ םיז .6
 .קינָאה יװ סיז 7
 .רעמַאה ַא יװ םצעז .8
 .ילפ ַא יװ טעמושז 9
 .דרע יד יװ ךשוה .0
 .םירָאװ ַא יװ טעשטַאט .זַ
 .טנַאװ יד יװ ּביומ .2
 ,דרעפ ַא יװ טעפומ 3
 - .ּפָאק ןיא גױא יד יװ רעײמ .4
 ,ץלָאה ענעקורט :רעטנוצ --- .רעטנוצ יװ ןקורט 8

 .ןענערּב םוצ טוג רעייז זיא סָאװ

 .טתה ַא יװ ײרט .6
 טלסירט'ס :רעדָא) תחדק ןיא יװ .ךיז טלס יײרט .7

 .(...ןיא .יװ .םיא
 ,ןעייק ךיג : ןעקמַאשט -- .רזח ַא יװ טעקמַאש ט 8

 .ןּפיל יד שימ קידנּפַאלקוצ ןרעה ךיז .לָאז'ס
 - .לװײט ַא יװ טכַאל .זפ
 ,תולג רעשידַײ רעד יװ גנַא ל .0
 .לװוײט ַא יװ טפיול .1
 .רעסַאװ ַא יװ םנ עײל .ּפכ
 .גָאמ רעד יװ קיטכיל 3
 .ץַאק ַא יװ טעקַאימ .4
 .המהּב ַא יװ טהר ג-ה לעמ .8
 .ןָאה .ַא יװ סַאנ 6
 .טַאהעג םיא טָאה עמַאמ יד יװ סעקַאנ .
 ..ץַאק ַא יװ טשַאנ 8
 .זנַאג ַא יװ םעּפָאס .9
 .ןוד ַא יװ טעשטָאקַאס 0
 .קינײװ -- .עלעגיפ ַא יװ טסע .1
 .ךס ַא -- .ךיז ןיא טינ יװ טסע 5
 .ךס ַא -- .דרעפ ַא יװ טסע 8
 .רעגייז ַא יװ טקנוּפ .4

 0 רַאנימעס-רערעל רענליװ ןופ ןעגנולסטַאז - .װ 8

 .רעגיז ַא יװ ךעלטקניּפ .5
 .עלעניפ ַא יװ טעשטשיפ .6
 .הרזהדוכע יד יװ שלַאּפ .7
 = .ףַארג ַא יװ טראפ .8
 .םישעמ עטוג ףיוא טגָאזעג טרעװ -- .דלָאג יװ ןיײמ 9
 ףױא -- .טכַאנ יד שדח ףסו יװ רעטסניפ .0

 .ןעוטיוא ןטכעלש ַא
 .ךיג -- .לװיימ ַא יװ טילפ .1
 .טכייל -- .ליטָאמ ַא יװ טילפ .פ
 .קערש ןופ -- .זָאה ַא יװ םילפ 83
 ..ךיג -- .ןגיוּב ןופ ליפ ַא יװ םילפ .4
 .ךיג -- .חה ַא יװ םילפ .8
 .זָאה ַא יװ קנילפ .6
 .זנַאג יא יװ עמ .7
 .ערעשטָאק ַא יװ םרפ 8
 .ןוי ַא יװ מסערפ .9
 ,רחַא-רבד ַא יװ טסערפ .0
 .שיפ ַא יװ ךיז טלּפַאצ .1
 .  .ףעסַאװ ןיא שיפ ַא יװ טרעטיצ .2
 .טלעק רַאפ -- .טַאלּב ַא יװ טרעטיצ .3
 .ימי:תרשע יד ןיא הײ רעמוחפ ַא יװ טרעטיצ 4

 .ארומ רַאפ -- .הנושּת
 .ריחןּב ַא יװ קירעטיצ 85
 .ןויטּבמכ רעד יװ ט כָאק .8
 ,רַאװָאמַאס ַא יװ קידע כָאקק .7
 .וייא יװ םלַאק .8
 :"רָאיל יװ טלַאק זיא רע, -- .דָאיל יװ טלַאק .9

 ףיוא (3 ;רוטַארעּפמעט רעקירעדינ ַא שימ ןקנַארק ַא ףיוא (א
 .טינ םיא טריר ךַאז ןייק םָאװ ,ןשטנעמ ןטלַאק ַא

 *עלטע ףױא -- .ונעג יד יװ ןעשטָאקעלַאק .0
 .ןשטנעמ עכ

 .ענַאשז ַא יװ טעקַאװק .121 7
 ױױמ ַא יװ טעשטיװק .2
 ןַאּבַארַאב ַא יװ טּפַאלק .3
 .ינש יװ רָאלק .4
 .רעטסַאּבלַא יװ רוָאלק .58
 . .לעסַאװ ַא יװ רָאלק .6
 .טלעװ סעצנַאע יד יװ גולק .17
 : .גָאמ רער יװ גולק .8
 .רוממ-גולק :ךױא רוממ ַא יװ גולק .9
 .טוּפיליל ַא יװ ןיילק .0
 .בלימ ַא יװ ןילק .1
 .שינָאריא -- .וג ַא יװ קנַארק 35
 .ןָאה ַא יװ סיירק .3
 .םירָאװ ַא יװ טכירק 4
 .עכַאּפערעשט ַא יװ טכירק .5
 .טײקטמעשרַאּפ ןופ -- .קַארוּב ַא יװ םיור .6
 .טייקטנוועג ןופ -- .קָאשזיר ַא יװ שיור .7
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 .םעּכ ןופ -- .6) קידנעה ַא יװ םיור .8
 ןעװ לשמל ,טציװשרַאפ -- .קיװצ ַא יװ טיור 39

 .רָאּב ןופ סיהַא טייג ןעמ
 . .קתפ יװ טיור 0

 9.1 .לימ ַא יװ טשיור

 .ריוח ַא יװ טעשטיר 9
 .חרוק יװ ךייר .3
 .ענעדײ ַא יװ טדער .4
 ,םקֶא ןַא יװ טע װער 5
 .ףלה ַא יװ ףרַאש .6
 .דניק ַא יװ ךַאװש 7
 .גילפ ַא יװ ךַאװש .8
 ?עכעפָארס -- .עכעפָאס יװ ץרַאװש 9
 .רעטָאט ַא יװ ץ רַא װש .0
 .רערעקנעמיוק ַא יװ ץ'רַא װש .1
 .ּבָאה ַא יװ ץרַאװש 92
 .עקלָאּפ סנמה יװ ץירַא װש .38
 .ליוק יװ ץרַאװש .4
 .ךיג -- .שיפ ַא יװ טמיװש .8
 4 .טכיל -- .עקשטַאק ַא יװ טמי זש 6

 7 1 .רעסַאװ ןפיוא למיוּב יװ ףיורַא טמיװש'ם
 .יילּב ַא יװ רע װש .8
 .ןיימש .ַא יװ רע וװש .9
 .ןשטנעמ ןרעווש ַא ףיוא -- .רעּב ַא יװ קרַאטש .0
 .קיטּפערק -- .ּבײל ַא יװ קרא טׂש .1
 .טסעפ - .רעױמ ַא יװ קרַאטש .9

 .טנַאװ יד יװ םוטש
 .םלוג ַא יװ טײטש .
 ? -- .ַאנלַאמ ַא יװ טײטש .
 .רעטלָאמעגנָא ןַא יװ טײטש .
 .רבק ַא ןיא יװ לימש .
 .םייח-תיּב ןפיוא יװ ליטש .
 ?.תוהכקה:תיּב ַא ףיוא יװ ליטש .

 .רעמַאװ יװ רעטיש
 .טלעװ שצנַאע יד יװ ןײש .

 .דלָאג יװ ןײש
 .םינּפ ןייש ַא ףיױא -- .ןוז יד יװ טנײש .
 .ױג ַא יװ רוּכיש 4
 ענעדיי ,עצינ(רועמעש -- .עצינעמעש ַא יװ טליש .5
 .ענעדיײײקרַאמ ,רעמעש ַא טימ טציז
 .רעטעגרהעג ַא יװ טּפָאלש .6
 .ףלָאװ ַא יװ טגנילש .ןזז
 .טנַאפלעה ַא יװ טננילש 8

 סָאװ

 םיוא למיוּב יװ ףױרַא טמיװש תמא רעד} :טרַאװכירּפש 1
 .וזהעטַאװ

 .םיוא 6 ךָאנ ןַארַאפ ונוא ייב ןענייז תורבקה-תיּכ רַאֿפ 2
 יייה (ה ,טרָא טוג (ד .םייח-תיּב (ג .ןיטלע.תיּב (ּב .םלוע.תיּב (א :ןקירד
 ,רלעפ (ו .טֹוָא קיל

 1 רַאנימעפ-רערעל דענליװ
3 

: 

 .עלדַאּפ ַא יװ ךיז טּפעלש .9
 .גיצ ַא יװ םגנירּפש .0
 .ּבײל ַא יװ טיײרש .1
 .יונ ַא יװ פ יירש .2

1 

 דנגעג רענליוו ,ענעמשָא ןופ רעטרעװ לטניּב ַא
 שטיװָאניּבַאר .ּב ןופ טלמַאזעג

 ךיז ןרעלקרעד : ןושל-טעּפש .ךיז ןעקשָאינסעּבַא .1
 .טַאינסַאיּבָא :שיסור ןופ .עּביל ןיא

 יצ 'ַא ןרַאיַארַאּפ, .טיצ רעד ןיא=טײצ רעדידַא 9
 ."ןעוועג שרעדנַא זיא

 ,טױרּב לּבעל ַא ןופ גערּב רעױר ַא - ּפילויא 3
 .ןוױא ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןקַאּב ךעלּכעל ייװצ ןעװ

 .רענעפירעגמורַא ,רעּפעלש - עלירדעלָא 4
 .ךיז ןעײרדמורַא ,ןּפעלשמורַא - ןעקָאינכמורַא 5
 'ק 'א ןקיּפנירַא -- ּפָאק ןיא ןעמורדנײרַא 0
 סָאװ, .ךיז ןּפעלשנירַא - ךיז ןעינַאּבַארַאטנײרַא ?

 "לָאז ןיא סעלַאװיטש ענייד טימ 'טעגנירַא ךיז וטכָאה
 .ןסערּפנירַא - ןעקסמַאילכנײרַא .8
 !שטַאמכַאּב רעּבָארג ַא זיא םָאד טָא .ש טַאטכ ַאּב 9
 רָאנ טניד -;רעּכָארג ַא ,רעכױה ַא - ץלָאּב 0

 י ."ץלָאב רעד והילא, :שינעמענוצ םלַא
 ַא רימ טיג :עקטַאי ןיא .שַילפ טז -- עקָאּב .1

 ."עקָאּב .לקיטש
 .(ןושל-רעדניק שוק - םוּב 2
 ַא וצ וק יד ןריפ ףרַאד ןעמ, .קיב - ײ אוּב 3

 ."ייאוב
 .שטנעמ רעּבָארג ,םַאכ - קושזדרוּנ 4
 עסױרג טָאה סָאװ שטנעמ ַא -- קינסואַאלּב 8

 .ןרעיוא
 !זיא סָאד ץעּב רעּבָארג ַא רַאפ ,יוא .ץ'ע ב- .6
 .שטנעמ רעסואימ ,רעּבָארג -- עלדיזדַארּב 7
 ןצנַאג ַא ּפָא 'ג םַאװ, .ןעמולח -- ןעינָארװַא ג .8

 'ל גָאט
 ."לירג ַא יװ ךיילב, .לירג .9
 ַא ןיא שײלפ לײט ַא - שיײלפ-ףירג ,ףירג .0

 .המהּב
 ןעק רע זַא ,'ד רעכיוה ַאזַא, .רעכױה ַא - עדיזד .1

 ."ןייגכרוד טינ רימ ןכרוד
 ."ד ַא יװ רַאד ןרָאװעג טכיּבכ, .עּברעד

 .ןגָאװ רענײלק ַא - עקּבַארד .ּג
 "!רענייא 'װ רעכוה וד ,עה. .ּפקָא -- .יָאֹלַאװ 4
 .סָאד ןיא יא, .רעשלַאּפ ,ּפָאקײרד - קינטוריװ 8

 יז א

 סָאװ ןגָאװ ןופ סקַא ןיא לחנײא -- עקסעװַאז .6
 .םקַא ןופ ךיז ןשטילגּפָארַא ןופ דָאר יד טלָאהרַאּפ
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 ןויוא םעד ןלעטשרַאפ וצ לשערב -- עקנעלפַאו .פד
 .טײקמערַאװ יד ןטלַאהוצנייא ידּכ

 .(ןושל-רעדניק) רעײפ -- עשזוז .8
 ."ט ַא טײגס, .טנַאיצילָאּפ -- לטַײט 9
 .המהּב ַא ןופ שיילפ לייט רעטשרעטניה - קיליט .0
 יװ ןָאטעגנָאי .רענעבילקעגצ ַא - עלעקעט 4

 ."ט ַא
 ַא ןופ ןגָאמ ַא ןופ עקַאלפ יד -- ךוּבמערט .ּפ

 .המהּב
 ,פָאמ (:רענעמײל זיולּבכ רענעמיל -- עלרָאשט 3

 .לנוק:תּבש םעד טנלָאשט ןיא טלעטש ןעמ ןכלעװ ןיא
 :נורַא, .ןקַאהמורַא ,ןדײנשמרַא - ןעּבערעשט 4

 ."שיוהק יד ןעּבערעשט
 ..."ףױא 'י יד םיא טכַאקס, .טולב -- עכוי 5
 ןופ טעכולפס, .טולּב עשריױח -- יד ,קינסוי 6

 .ייי יד םיא
 טײשטשרַאפ רע ,'י ַאזַא, .רעױּפ ,םַאכ (א :עקרוי .7

 .  ."סתה סעקרװ יװ טגיװש רע (3 ."טרָאװ ַא שינ
 .ךַאז עטכָארּפ ,םַאכ -- עלירמַאכ .8

 : .טייקסואימ -- קָאינכ 9
 ."כ רעד עקּנײל, .רעקוה - קורכ 0
 םייה , :שינעמענוצ סלַא רָאנ ;רעכױה ַא -- זיגַאל 4

 ר פט רעד
 רענעפָאלשרַאפ ,רענעָאלעגּפָא -- ערדוכַאל .2

 = : .שטנע 5

 ,רעטשימעצ ,רעטירדעצ - לדײרדנַאמכַאל 3
 טלעװ רעסָאװ ףיוא טינרָאג ךָאה טסייוו ,טסיּב וד 'ל ַא רַא'פ,
 : ."טסיּב וה

 .לומ-םילש ,טשינעגימ - עדודעמַאל .4
 טגיל ןעמ סָאװ קילָאװ רעקיטש - סעצמַאיל 85

 .דרעפ .ַא ףיוא לטָאז ןרעטנוא רעטנוא
 .לנחמ ,רש -- ַײכַאלַאמ 8
 .(ןושל-שעּפש  ןױשרַאּפ -- ןײפירַאמ 1
 ַא ןיוש זיא רע, .טרעטלערַאפ -- רעװָאצ רַאמ 8

 ."רוחּב רעוָאצרַאמ
 .וק ַא ןופ רעטייא םייּב פָאװ שיילפ יד -- ךעלזײמ .9
 .לימ ַא ןיא טלעגסגנולָאמ -- ע'װילמ .0
 טעיסָאק ןעמ רעכלעו ןופ עקנָאל -- ץנעזָאנַאס 1

 ."יה יד טסשערטעצ ,'ס ןרעּביא שינ יג, .זָארג יד ּפָאהַא
 ."רעייז טנייה 'ס רעניה יד, .ןעיירש -- ןעשטָאק ַאס

 ןוא טכורפ ןגָארט םָאװ םעלעּביצ יד (א .ןוּביטס 3
 זיא רע, .שטנעמ רעכיוה ַא (3 .ןּביױא ןופ ךעלּפעק עלעג ןבָאה
 ."ס ַא יװ ,רעכיוה ַא

 טשינרַאג קיטש ,רענעגושמ -- ץנָאװירד נָאטס 4
 ,(טרָאװ-לדיז)
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 - םטכעלגערּפה-תוכימס 8
 .(ןושל=טעּפש)

 .ךיז ןשוק - ךי ןעקשָאינס 6
 'ּפ 'פ רעסָאװ ןיא, יי זעג -- קינַארּפ רפס 7

 ל ןבירשעג סָאד טייטש
 רעטנוא טדניּב סָאװ לקירטש יד - עקניּפדַאּפ 8

 .דרעפ .ַא ןופ טומָאכ םעד
 לּבעל םעד ןעמ טפור יװַא - קָאּבערקסַאּפ .9

 .צעל עטעּבָארקסעגסױא יד ןופ ןקַאּבעגסױא זיא סָאװ ,טיורּב
 .עשזייר ןופ גייפ עט

 טלַאה, .(םרָאפ עטרעּכערגרַאפ) קסיּפ -- שטַאקםיּפ 0
 "!'ּפ םעד

 ןופ יציטרַאּפ .ןענייװ קרַאמטש -- ןענעכנַאלּפ 1
 .טנכנַאלּפעג .: גרַאפ

 .גנוי רעּבָארג ,ךַאז עטסָארּפ - ַאושטסָארּפ .
 ױזַא רימ טסָאה, .ןפרַאװרַאכ -- ןעשטכַאטרַאפ 3

 ."ןעניפעג שינ ןפוא םושּב ןיוש ריא ןעק .ךיא זַא ,לטיה ןיימ 'פ
 .המהב ַא ןופ א :טױה - ךעטרַאפ 4
 ןנָאװ םעד ןיא, .ןטלַאהַאּב - ןעװענילַאמרַאפ- .8

 ."ןירַאכַאפ 'פ ָאד זיא
 םיפ (3 .ַאשטעּפ ,סענישַאװק (א - םעיָאנסיפ 6

 ןעק ךוש ןיײק זַא ,'פ רָאּפ ַא סָאר וטכָאה, :(ןושל-טעּפשע
 "! ן"גפירַא טינ יז ףיוא

 .קילושז ,ףרָאװסױא - לַאקסיפ .6ז
 .םיוא רעקישדַא רעד ןיא שטנעמ = ץנעמ -- ןעמצ 8

 יָ!ןעמצ םעד ףיוא רָאנ עז, .(ןושל-טעּפש ;ךַארּפש
 .ךיז ןרירעצ -- ךיז ןרעמײלעצ .9
 .טגירקעצ - טעקשָאקע צ 0
 ךיז רימ ןּכָאה, .ןענרעל קרַאטש - ןענעיוּפַאק .דנ
 ."רעכיּב יד ןופ 'ק ןעי
 ןוא דרעפ ןופ ןקור ןפיוא טגילס - עקצַאּבלוק .2

 .םעצייל יד ףיונוצ טיצ
 .עלעדניה גני ַא - עטנעצרוק .3
 .המהֹּב ַא ןופ טייװעגיא - עצינטיק 4
 ןוא 'ק ַא טכַאמעג טָאה רע, .הבנג -- עלדַארק 8

 ."ןפָאלטנַא זיא
 .המהּב ַא ןופ זלַאה םייּב שיילפ יד - עצישַארק .6
 - .(הללק) "גייוש ןוא 'ק ןיִא ץיז, .עצ ירק .דז

 ?טשּפ
 ַא, .לצלעה ףרַאש ַא ,קַאילמָארטכ - ןָאשזַאר .ז8

 .(הללק "!ולַאה ןיא ריד 'ר
 ףיוא שטָאכ 'ר םיא סָאד טלַא'כ, .ןרַא -- ןע טור .9

 ."רָאה ַא
 עטכעלש ,ךחּב -- יד ,עטכַארּבײד:עטכַאש .0

 ;"ּב יד 'ש יד רָאנ ןּבילּבעגרעּביא זיא לּפע יד ןופ ,==.הרוחס
 .ן-ָאװעג טפיוקרַאפ ןיוש זיא ערעסעּב יד

 השרפה-תוכימס

= 

 בונעג
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 ןגָאלש ףיוא רעטרעוו
 םוּבנירג .ה ןופ טלמַאוענ

 ,39 'מונ ,1867 ,"גנוטייצ עשידוי רעױשרַאװ, ןיא
 ילּתפנ ןופ םינָאדװעספע ץ"נ--ץ"כ--ץ"ה טביירש 381 טז
 1843 ןריוּבעג ןָאקיסקעל סנעזייר .ז טול ,ץיװָאנַאמײנ ץרעה
 ןיא 1898 ןּברַאטשעג ,'ג רענילּבול ,וָאפעװי ןיא
 : (עשרַאװ

 ןיא ,טכערג ןיא רצ םָאד זַא ןעגָאז ןעלעװ לײטַא,
 תלחּת ןעּבײהנָא ךיז ןעמ טעװ ,רצ סָאד זַא ,ליט ַא
 ןעגָאלש וצ ןעמייר וצ ךָאנ רעד ,ןעגירק וצ ,ןרעּפמַאה וצ
 -ַאלפ טעװ רערעדנַא רעד ,ןעשטַאּפ טעװ רענייא
 ַאמ ַא רט רעדדנַא רעד ,ןעשטַארג רעניא ,ןעקס
 יא ,ןעּפ ַא לק רעדדנַא רעד ,ןעּפ ַאיל רענייא ,ןעקס
 :"ןע כָאיז ר רערדנַא רעד ,ןע כָאּב רעג

 ןרעטנוא הרעה ַא אפוג רּבדמ רעד וצ שיג וצרעד

 לםמקעט
 טשינ זיא ,עכַארּפש עשירז איד זַא טגָאז ןעמ,

 טוט ָאד סָאװ רָאנ ץטהעז ףומי םוצ רעטרעװ ןיא ךייר
 .ןעהוט ץטכעלש םענייא ליװ ןעמ זַא ,רעטרעװ ךיז
 יַאמַארט ,ןעקסַאלּפ ,ןעשטַארג ,ןעשטַאּפ
 ,ןעּפַאלק ,ןעּמַאיל ,ןעכָאיור ,ןעכָאּב ,ןעקס
 רּהעֹו ךימ טעװ ץשע וַא ןיא ,ןענערט ,ןעקילפ
 ירד רעּביא ןענכערפיוא קנע ךיא לעװ ,ןעטעּב ןייש
 ץטע טליװ סָאװ אונ .ןענָאלש ףיוא רעטרעװ גיס
 ןיא ךייר זיא עכַארּפש איד זַא ,רימ ךיז טכַאד ,ךָאנ
 ."רעטרעוו

 =עג רעד ןיא יצ ,טינ טשרע טריסערעטניא זנוא
 ףיוא טנָאזענסיֹחַא שידײ ןופ שיקכייר רעד ןגעװ קנַאד
 זַא ,רָאנ זיא קיטכיװ .ןסיילפ וצ ףיוא רעדָא תמא ןַא
 סיוא ךיז טקירד ץ"נה יװ ,"ןגָאלש ףיוא רעטרעוט לָאצ יד
 .קיסיירד יװ ערעסערג ַא ךס ַא יא ,ןעגנולעג רעייז
 --עקידנּפעשסױא טינ ךיוא םיװעג -- יד זנוא שזייו סָאד
 .רָאּפ ָאד ןגייל רימ סָאװ ,םיוּבנירג 'ה ןופ עיצקעלָאק
 יד .רעטרעוװטייצ יא ,רעטרעוטפיוה יא ןַארַאּפ ןענייז ָאד
 ,טרֶא ןייק ןויװעגנָא טינ זיא'ס עכלעװ ייּב ,רעטרעװ
 רעד טימ טעּברַא יִד ןקוחד רימ .עשרַאװ ןופ ןעמַאטש
 רעמ םָאװ ןקיש :רענעייל יד וצ השקּב רעקידנעטש
 ?ינעררַאֿפ וצ ןעוועג קישיינ טלָאװ לעיצעּפס .םיאולימ
 ;רוטַארעטיל רעד ןוֿפ ןקורדסיוא עקירעהעג עלַא ןרירטס
 ןצנַאגניא םירוקמ עשירַארעטיל ןענייז גנולמַאז רעד ןיא
 .טכַא ןיא ןעמונעג טינ

 .וו ,מ

 ןיא ינק ןטימ ץעז ַא .םָאה ,לצעלקרעטנוא 4
 .עלעקנעּב ,לצעלפרעטוּפ = .םעזעג

 .רענייב יד יִא .ןכערּבנָא 6

 יַא, ,"ןיײרַא קסיפ ןיא יא, .ןרָאפנײרַא
 .ןייצ יד ןיא ןגיוּבנלײא ןטימ -- "ןירַא ןייצ

 ןּבעג - {ענרה} "עגַאה ַא 'ַא ןקעטשניײרַא 4
 .ענליוו .ּפַאלק ַא

 .ךוּב עז .ְךָאֹּב 6
 רעטירד רעד ןוא ,טסױפ ַא טכַאמ ןעמ .יד ,ענרַאּב

 .ַא ןעמ יג םער טימ ; ןגױּבעגסױחַא . קידרעקייה זיא רעגניפ
 .5 םזטפ2אג :994 1 ב"װּפ ענעגייא סָאד // ּפָאק ןיא ּפַאלק

 ךיז ןּכָאה ײז -- 'בעצ ךיז ןּבָאה ײז .ןעקצוּנ 6
 ןּפַאלק -- "ךיז ןעקצוּב,// .טסנרע ןצנַאגניא טינ ,ןגָאלשעצ
 / ַא ףױא ךיוא ;ףוג ןופ ןליט עלַא ןיא ןטסיופ יד טימ ךיז
 .ענליוו .סַאּפש

 ענליװ .טײז רעד ןיא טסױפ ַא טימ .רעד ,ךוּכ 0
 ּפַאלק ַא קרַאטש 4 םטס026 :994 1 ּב"ופ // .(ְךָאּב :עשרַאוט
 .ןצעמע ןּבעג

 ?ירק ,ץנליװ ."עציילּפ ןיא 'ּב ַאי .רעד ,שטכוּב 8 /
 .(דנגעג 'נרָארג) קענ

 : 1 ליפ'די ע .ןרעקײב 6
 ןיא 'פ 'ּב ןטימ ןּבעג, .סָאד ,רעגניפ לטניּב 0

 ,יענליװ ."ןייצ יד
 / . גלצעלקרעטתא עז םָאה ,עלעקנעב 1

 : .שטנעּב =.רעד ,שטנעּבעלעּב
 קיטש ַא טימ .'פָאק ןיא יב ַא .רער ,שטנעּב 3

 ,ענליו .רעװעג רעדָא טנעמורטסניא רעדנַא ןַא טימ רעדָא ץלָאה
 : .קענירק

 ַא ריש רעד טימ ןגירקעג, .רעד ,קנעדזַארּנ 4
 ,012:886 טימ ןדנוּבעגפיונוצ אמּתסמ // .ענליוו .ּפָאק ןיא 'ּב

 ןרירַאּב העועלג רעֶדָא רעלעט ןעװ יװ גנַאלק ַא ןּבענמױהַא
 .ךיז

 יד ןיא

 ןופ טרָא םער ףױא ּפַאלק ַא .עקטעלָאזנַארּב 8
 .עקטעלָאונַארּב ַא טגָאהט ןעמ ואװ ,טנַאה רעד

 םיא טָאה רע, ,"עצילּפ ןיא 'רצנירַא, .ןקָארּב 6
 .ענליו ."ךעלעדנייּב יד יּבעגנָא טוג

 ןמימ ץעז .רעד ,קירּב 7
 .טזעא 154 1 ילַאד :סזעע

 ,טסיפ ַא טכַאמ ןעמ .רעד ,רָאטַאנרעּבונ 8
 נא ּפַאלק ַא טיג ןוא רעגניפ ןּבָאהג םעד סיױרַא טלעטש
 -נע עקיגנַאלק רשפא // .שיז ַא ןיא רעדָא ןטסַאקטסוהּב ןרעט
 -טרָאװ םעד ןופ לייט ןטשרע ןטימ 'רעּבָאהג,/ ןופ טייקכעל

 : .ענליוו ."לקעּב ןיא 'ג א, .רעד ,טע לג 9
 ?שממ לעוּפּב ןטײט .ןענעגההרעד .ןעװעלַאמַאד 0
 "ר ךיד לעװכ, .ןײז סעריוד ךיוא ,ןסעריוד 1

 : .סרד 'רּבעה // .ןטימ ,ןענענרה

 214 1 ּב"וופ // .םופ



0 

 /+ .ּולַאה םייּב ןשטעוק רעגניפ ייװצ שימ .ןעשוד 3
 .4080/ 590 1 ילַאד ,6ט96 586 1 ּב"ּפ

 .ךושזד =רעד ,ךֶָא שזד 3
 רעד ;טנַאה רעטסימעג ַא טימ .רעד ,ךושזד 4

 -(ךָאשזד :עשרַאװ) .ענליוװ .ןגיוּבעגנייא לסיּב ַא רעגניפ רעטירה
 טימ :אמּתסמ ."ךעלעדנייב יד רעניא יד, .ןקעד 8

 .ענליװ .ןקעטש ַא
 ּב"וופ // :קענירק "רעצ ךיד לעװכ, .ןע גוַארד 6

 ? ןקירעשעצ טכייל 1 3 6125046 
 ַאלק ןטכייל ַא -- "ה ַא ןּבעג, .ןעגרהו ןע גרַאה (פ7

 גרה 'רּכעה :טשּפ םענופ גנוכַאװשּפָא יד טנַאסערעטניא)
 ויטנַאטסּביפ סלַא *עגרַאה,// .יּפַאלק רעטכיל ַא;, זיּב "ןטיימ;
 .ןקעטשניירַא רעטנוא עז

 ַא ."שיו ןיא ,ךױּב ןיא 'ז ַא .רעד ,ךָאּבו 8
 .טסיופ רעד טימ ּפַאלק רעטּפעפ

 טנַאה רעד טימ ּפַאלק רעקרַאטש ַא .רעד ,קנ עּבז 9
 ,8206640166 ,82004 :030 1 ּב"וופ // .רישכמ .ַא טיט רעדָא

 .טײרּפשרַאפ םומעמוא .רעד ,ץעז 0
 רענעפָא רעד טימ ."ןייצ יד ןיא 'ט ַא, .רעד ,קנוט 1

 .גנולק = .ענליוו .ןיײרַא .ליומ . ןיא קיניײװעניא שנַאה
 .טסיופ רעד טימ ."טייז ןיא 'ט ַא, .רעד ,שטיומ 9

 :101486 ןושל ןופ אמתפב // .ענליוו
 ןפיוא םירנא עלַא טימ ּפַאלק ַא .רעד ,(ט) קזלמ 3

 ןטימ שיטנעדיא םַאטשּפָא ןטיול ָאזלַא ,!וטט ןופ / .ףוג ןצנַאג

 .ןקיררעײמ
 .עשטעמעלעט 4
 ג6ז6016 יליוּפ ןופ // .ענלייז .רעד ,ץנעּבערעט 5

 *ייא םעד ןופ -- .410 1 'לַאד ,48 ץזז ּב"ווּפ 161600/ 'סוח
 ."ןרעּביײרט, רעזנוא ךיוא ֿבנַא טמַאטש .שרוש ןשיװַאלפ םענעג

 ?כָאנגנַאלק // .ענליװ .'יט ַא ןּבעג, .רעד ,ךַארט 6
 . .437 טזז ּב"װפ ,437 1ז 'לַאד .קידנכַאמ

 .עשרַאװ -ישיז ןוא טא ַא ןּבעג, .רעד ,ש טנָארט 7
 ,114016 .104 טז1 ּב"וופ/// .ענליוו

 בור םָאד ,ץעז רעקרַאטש ַא .רעד ,קסַאמהמ 8
 .עצײלּפ ןיא

 .ןעשטכַאשט 9
 .ןסיימש ,6

 ,''ט ַא ןּפַאכ, .רעד ,לעמשט 0
 .ענליוו .ּפָאק ןיא לגיצ

 ןיא ,ּפָאק ןיא ,ןריהעג יד ןיא 'י ַא, .רעד ,גָאי 1
 ."קסיפ

 .ענליװ ,עשרַאװ ."שיז ןיא ,קסיפ ןיא 'כ ַא, .ּפַאכ 9
 :גנַאלק // .ענליו ."קַאּב ןיא 'כ א, .רעד ,קסולכ 3

 ּפָאלק ַא ןופ גנַאלקּפָא סוו151 981 1 ּב"וופ 'לגפ ,קידנכַאמכָאנ
 .ץ'עז רעטסעפ ."ןירַא קסיפ ןיא 'כ ַא, .רעד ,לַאמכ 4

 .ןכָאפ .סזו8/6 2867/ 1 ּב"ופ ילגפ
 ."םינפ ןפיוא 'ח ַא ןגייל, .ןהמיתח| יד ,עמ יסכ 8

 ,ענליו -

 815 1 ּב"וופ // .ענליװ .ןסיימש

 ַא טימ ,לשמל

4 

 518 ןגָאלש ףיוא רעטרעמװ - םיובנירנ ה

 טנַאה יד ןגיילוצ , יי ַא ַא ןגײלוצ, .יד ,עקװּוטַאל 6
 .שטַאּפ ַא וי לייורעד ,קַאּב םוצ

 ."ןירַא קסיּפ ןיא יל ַא, .רעד ,ּפַאיל ({ז
 ."ןייצ יד ןיא יל ַא, .רעד ,גייל 8

 .טערּב ַא רעדָא לגיצ ַא טימ ּפַאלק ַא .רעד ,שיל
 .(ןילָאװ .ענזערעּב

 םעד ןשטעוקוצ = "ל ַא ןכַאמ, .םָאה ,לּפמעל 0
 סױרַא ךיז טשטעווק ,זָאנ יד וצ טשטעווק ןעמ זַא // .זָאנ ץייּפש
 ."ךעלטכיל, ןפורעגנַאי ךָאנ טרעװ סָאד ,רעכעלזָאנ יד ןופ ץיָאר
 ,ןטכייל עדייּב ליײװ ,"לּפמעל, ןגָארטעגרעּבירַא ןופרעד רשפא
 .ןענערּב

 .(ןיימ קיומ 'רּבעה // ןקידעש .ןֵק יוַאמ 1
 רּכעה // פעלק ,ץימש ='מ ןּפַאכ .סעקלַאמ 69

 .תוקלמ
 ַא יװ ןּביירעצ =ריזח ַא יװ 'מעצ .ןעשזדרָאמ 3

 ייפ 9 גסז40646 1041 11 ּב"ופ // .ןגָאלשנָא קרַאמש .ביוח
 .תתסז068 שטייד ןופ ,ןקינ

 ."םעצ םיא רע טָאה ,יוא, .(ןתיממ) ןסעמײמ 4
 .עשרַאװ ,ענליװ .ןּפַאלקעצ טוָג

 .רעד ,ש טערימ 8
 .ןפײמשנירַא ןוא ןגײלרעּבירַא .יד ,עטנַאקשימ 6
 ,ּפַאלק רעקרַאטש ַא ."ּפָאק ןרעּביא 'מ ַא, .רעד ,קע מ 7

 'מישע רעד וצ // .ךַאז רערעװש ַא סעפע טימ ןטסרעממַא
 .89 ןעלּפַאטש ,ךיירנייװ 'לגפ "ןקעמ,ןופ

 .ּפַאיל = .רעד ,ּפַאלכָאנ 8
 -עג טמלָאז, :הללק .ןקירעש ,ןענעגרה .ןקיזינ 9

 .(ןרעוװ קוזינ 'רּבעה // ."ןרעװ טקיזינ
 .ענליװ .ּפעלק עקרַאטש ,"נ א ןּבעג .גירעג 460

 .(ןרעוע גרהנ 'רּבעה //
 =ילַּפ ןיא טסיופ רעד טימ ּפַאלק .רעד ,קַאסוטס 1

 .51055 שטייד ןופ ,510524 488 עז ּב"וופ|// .עצ

 // .ענליװ ."רענייצ יד ןיא 'ס ַא; .רעד ,ל ַאמס
 510206 ײּב ןָא טינ טוײװ 957 ט1 ּב"װּפ ;"ןעילַאמס, ןופ
 ."ןגָאלש , ןופ טשּפ םעד

 ."ּפָאק ןרעביא ןקעטש ַא טימ 'ּפ ַא, .סעמלַאּפ 3
 .לצעלקרעטנוא עז ,סָאד ,לצעלּפרעטופ 4
 ןוייא ןַא טימ ."חומ םעד ,ּםָאק םעד 'פ, .| טעלּפ 8

 .ּפָאק ןרעּביא ץלָאה .ַא רעדָא
 רע, .ןרָאפרַאפ ,ןרָאפ נײר ַא רעטפָא ,ןרָאפ 406 /

 "ךיוּב ןיא ,ןייצ יד ןיא ,ןגיוא יד ןשיוװצ ןרָאפעגנײרַא םיא זיא
 "...ןרָאפרַאפ ריד לעװ'כ ,קנערעג : גנונראמ ַא .ו"זַאא

 םַאלק ַא ,"ןגױא יד ןיא יפ ַא, .רעד ,ַאנרַאּפמ 7
 .ענליוו .ןגיוא יד רעמנוא

 ךוא ,ןסײמשנָא .ןעקציפנָא ,ןעקצימ 8
 ."ןצימ , :946 ,188 ןעלּפַאטש ,ךיירנייװ 'לגפ .ןגָאלש

 רעד טימ שטַאּפ ַא .רעד ,קשַאלפ ,קסַאלפ 9
 .ןרעװ טוה לָאז יז זַא ,קַאּב רעד רעּביא טנַאה רענעפָא

 נָא =



 0 ףַאוֿפש:-ןסרָאק - רעטניװ .ׁש 10

 רעקרַאטש .קַאּב ןיא רעדָא םינּפ ןיא .רעד ,ק ילפ 0

 | .ץעז
 '.ענעגייא סָאה .רעד ,ףײּפ 1

 .םעלפ עז ,םַאלּפ (פ
 רעד רעּביא טנַאה רענעּפָא רעד טימ .רעד ,ם עלפ 3

 ,םַאלּפ :עשרַאוװ .קענירק ,ענליװ .ןעמַאלפ לָאז יז זַא ,קַאּב
 : .(רעד .

 -ירק ,ענלַײװ .קכַאלּפ = .רעד ,קשַארפ ,קסַארפ 4
 .230 ןעלּפַאטש ,ךיירנייוו ילגפ// .קענ

 ןּנָאה טסעװ וד זַא ,ןגיילוצ ריד לעװכ, .ןגיילוצ .8
 .טנַאה ַא 'צ :טָאטשנָא ."ןריּפש וצ

 "ּפָאק ןיא ,ןריהעג יד ןיא 'צ ַא .רעד ,פוצ 6
 : .ןריהעג יד רעּביא יצ א .רעד ,יצ (ז
 ַא טימ יצ ַא ןּבעג :קורדסױא ןופ שריצודער רשפא

 .ּפָאק ןרעּביא שרעדנַא םעפע טימ רעדָא טערּב ַא ,קעסַאּפ
 .999 11 ּב"ווּפ // 'קנירַא : ךיוא .ןכיימש .ןעװע טַאק 0

 רע זַא ,'ק ַאזַא, .ךיוּב ןיא םופ ןטימ .רעד ,ּפָאק (זפ
 ,עשרַאװ ."סעקשיק יד טקַאהעגרעטנוא .טינ ריש םיא טָאה
 ,408 11 ּב"װּפ 1 אסק:6 ,463 11 ב"מ עסק 'ליוּפ // .קסָאיּפ

 -ןעקירּב
 ןטימ אקוח טינ ,שיז ןיא ּפַאלק ַא .רעד ,קַא לוק 0

 .ע18 'שיסור ,'ליױּפ // .טמיומ
 ןוא 44 66 450 + ּב"וה // .ןגָאלש (4) ןלײק 1

 .1570 1 רעסקעל אזפמ ד"המ -- 9
 ."טפיקעג ךיז ןּבָאה יז, ,"רענייב יד יקנָא, .ן פיק 5

 יב טצונַאּב ןטסרעממַא .תמא ןַא ףיוא ,קרַאטש ךיז ןגָאלש
 .ןעגנוי:ןמַאג

 ןא א קט
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 =:ענליו ,עשרַאװ .'ןייצ יד ןיא 'ק א, .רעד ,גנולק 3
 : .קנוט

 ."ןייצ יד ןיא 'ק ַא .רעד ,לַאנק 4
 .ּפַאלק רעקרַאטש .רעד ,קַאנק 8
 .קפָאיּפ ,עשרַאװ .'קכיפ ןיא 'ר א, .רעד ,ב יר 6
 .טסייפ רעד טימ ,"ןייצ יד ןיא יש א, .רעד ,סָאש 7

 םינּפ ןיא טנַאה רענעפָא רעד טימ ,"קסיּפ ןיא יש ַא,
 : .ךרוטש עז ,ךרָאטש 8
 .ענליװ ,עשרַאװ .רעד ,םיזטש (9
 // .ענליװ .ןגיוּפנלײא ןמימ פוטש דעד ,ךרוטש 0

 .076 31 ּב"װּפ 571076020160 ,92!טזסג 'ליוּפ

 :עע רעגניפ ןטירד ןוא ןשייוצ ןטימ .יד ,עכ יטש 401 .
 .טיז ןיא ןּפיר יד ןשיװצ "ןרָאפנירַא, (ּכָארג ןופ טלייצ
 ?(פ=װ שטיד ןופ) ךָאטש ,52!ץסח 'ליוּפ // "עכיטש ַא ןּבעג;

 רעד רעטנוא טסיופ ןטימ ּפַאלק ַא .סָאה ,לסײטש
 .ןסיױטש = :'מיטע // .עּבמָאג

 .קישטנַאק ַא טימ .רעד ,ץימש 2
 רענעּפָא רעד טימ ,'םינּפ ןיא יש ַא, .רעד ,רימש 3

 .טנַאה
 -רעד ,ןּבײרעצ ,"שעצ ךיד לעװכ, .ןרעטעמש 4

 .ןענעגרה
 ,טצונַאּב ןטסרעממַא .ןגָאלש .ןד ײנש 8

 .םעקסַאּפ טימ ךיז טנָאלש
 -עמוא טײרּפשרַאפ .'זָאנ ןיא יש ַא, .רעד ,לענש 6

 ןעמ ןעוו

 .םומ
 ןטייװצ םעד ,טסױפ ַא טכַאמ ןעמ .רעד ,ףיורש 7

 טז ןיא טפיורש ןוא קידרעקיה םיױרַא ןעמ טלעטש רעגניפ
 .לסקַא ןיא רעדָא

 ֹצ

 ך ַא ר פ ט-
 (קעוַאלצָאלוו) רעטניוו .ש ןופ

 ;רעּבמעצעד ןט-95 ןפיוא ןט24 ןופ טכַאנ יד - למינ 4
 ,8026 אאג:0- ןופ טצעורעּביא :"ןריוּבעג וייּכ  ךיוא יז טפור'מ
 ןעװעג טושּפ זיא טלָאמעד .זייּב טכַאמעג 8026 ןופ;326016*
 .לטהעק ַא ןּפַאכ וצ הווצמ ַא

 .רעישעּפ לַארולּפ ; ןטרָאק עישעּפ סָאה -- עישעּפ 6
 ; עימיליהּת 3 ; ןטרָאק עלַאט רעדָא עילַאט יד זא : ןעמינַאניס
 -- .םילּכ יד (ה ;פש ןילק (ג

 ןיא ןליּפש סָאװ ,  ןענױשרַאּפ יד -- םירמז-ילּכ 6
 .ןטרָאק

 ןעמ זימ ליּפש:עקָא םוצ ;םעקָא-- .לּפ = - עקָא יד 4
 ןירג ,טיור ,לעש :ןרעילָאק 4 ןַארַאפ .ןטרָאק 94 ןּכָאה
 סָאד :ןטרָאק 6 ןַארַאפ זיא רעילָאק ןדעי ןופ .לכײא ןוא
 ;סרעטניא--.לּפ ,רעטניא רעד ;רעיטניינ-.לפ ,עיטנײנ

 ;תוּכלמ-.לּכ ,הּכלמ יד ;סרעּבױא--לּפ ,רעּביוא רעד
 - .ויש--.לפ ,ויוט יד ;םיכלמ--.לּפ ךלמ רעד

 ָאװ רעטשרע רעד -- ישרעיּפ רעדָא טנַאהרָאּפ 6
 עכיילג ַא ןּכָאה סרעליּפש ייװצ תעשּב ןוא ןטרָאק יד טמוקַאּב

 םשכער טציז סָאװ ,רעליּפש רעד .טנַאהרָאפ םיוא טמענ ,טרָא}
 :ַאוַא זיא ןיד רעד ."טנַאה עטייווצ יד , טסײה ,טנַאהרָאפ ןופ
 טשרעוצ ףרַאד רע ה'ד ,"טגָאז רעדָא טפוה טנַאה עטייווצ יד,
 .ויזַאא עזיװ ןגָאז וצ ןָא טּנײה ,"עקווַאטכ , יד ןלעטשנייא
 טנַאה עטייװצ יד טנַאהרָאפ טרעװ ,קעװַא טײג טנַאהרָאּפ ןעװ
 ,-- .רהסּכ יװַא ןוא

 = טנַאהרָאּפ רעדָא 'ישרעיּפ, ןפר ַא װסיוא 66
 רעילָאק דעכלעו ןופ ,טקיק ,ןטרָאק עישעפ סָאד טמענ רענייא
 -ָאק יד זַא ,ויא ןיד רעד ןוא (א:=ז/) טרָאק עטצעל יד יאס
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 סע וַא .("ןבעג, טרָאװשײצ ןופ ןָאזרעּפ עטירד) טעג .רעיל
 טלײט רע ."טעג לכייא, :טלָאמעד רע טגָאז ,לכייא לשמל טגיל
 רעד טגירקפ רעװ ןוא ,טרָאק ןייא וצ רעליּפש ןדעי םוחַא
 ןוא עישעּפ סָאד טמענ רעד ,לכיײא ןופ טרָאק ַא רעטשרע
 םטכער רעטשרע רעד שציז סָאװ ,ןכש רעד .ןטרָאק טעג
 רעלייט רעד .טנַאהרָאּפ (אטסח) ןָאק םעד ןיא עקַאמ זיא ,םיא ןופ
 טעג .ןטרָאק יד טרילַאט רעדָא (0102526װ) ףיוא-טשַאּפ
 זומ רע ה"ד ,טפור טנַאה עטייווצ יד .ןטרָאק ייוװצ וצ ןדעי
 רעד .טינ רעדָא טימ טליּפש רע ּבױא ,ןרעלקרעד טשרעוצ
 -- .שנַאהרָאּפ זיא ןרעלקרעד םוצ רעטצעל

 =טימ ליװ סָאװ ,רעליּפש רעדעי - ןלעטשנײא (
 יעסַאק ןיא ןגײלנירַא ה"ד ,"ןלעששנייא, זומ ,ןָאק םעד ןליּפש
 ןעװ :"טלעטשעגנייא , ךָאד זיא עקוַאטס יד) -- .עקוװַאמכ יד
 רַאפ עקוַאטס יד ךָאד זיא ,ןטרָאק עטוג ןייק וצ טינ טגירק ןעמ
 .(ןלַאפ

 יוא סע טפור'מ :ץזיו ןּבעג .סעזיװ--.לפ ,עזיװ יד 8
 ,טרינָאּנָארּפ ןעמ זַא--ןשַאּפ) ןשַאּפ רעדָא טלעג ןּבעג : "דנילב,
 -עג קידנּבָאה טינ ,טייהרעדנילּב -(ןיגרעּביא לָאז ןָאק רעד זַא
 יו, : עיגָאלָאמיטע:סקלָאפ .ַא .ןטרַאק ייווצ עכעלטשער יד ןעז
 -- ..ןלַאפסױא טינ ןלָאז ןטרָאק יד ױזַא יװ ה"ד "יױזַא

 -סיוא ךיז לָאז'מ זַא ,עיציזָאּפָארּפ ַא -- םטרעהעג 6
 -- ."םנעעועג, :סָאר ןפור ךפ א ; ןטרָאק יד ןגָאז

 טעג ךעליּפש רעשייווצ רעד ןעװ - ןרעפנערַאֿפ 0
 רע ;טעג רעטשרע רעד ליפיו ,ליפיוזַא ןָאק ןיא ןיירַא ךיוא
 ?רע רעד יװ ןּנעג רעמ ה"ד ,'ןגָאלשרעּביא, ךיוא רעּבָא ןעק
 ןרעסערג ַא שימ ןגָאלשרעּביא ךָאנ ןעק רעטירד רעד :רעטש
 .ו"זַאא ףערטַאּב

 :רַאפ ןופ ןטרָאק ריפ שָאה ןעמ וַא -- עגַארש יד 1
 : תוביּת ישאר :אנרש :עיגָאלָאמיטע:סקלָאפ .סרעילָאק ענעדייש
 ..לכייא .,ןירג ,טיױר ,לעש

 יד ןיא טָאה'מ זַא ה"ד ,ןצניינ ַא יג עגַארש א .ךָאנ
 ָאולַא ;עישניינ ַא רעטנורעד ,רעילָאק ןייא ןופ 9 ןטרָאק ריפ
 טימ עיטניינ ַא טָאה'מ זַא ,ו'זַאא רעֶּביוא ןַא ,רעטניא ןַא טימ
 ,רעטניא ;11 זיא זױט ַא ןעד ,קיצנַאװצ ויא - ןיט ַא
 טָאה'מ זַא : ןעצ םלַא טנכערעג ןרעװ ךלמ ןוא הּכלמ ,רעּבױא
 ךָאנרעד ; קיצנַאװצ זיא רעילָאק ןייא .ןופ ךלמ ןוא הּכלמ לשמל
 רעד טומ (עיטניינ ַא ץוח) טרָאק זיא'ס עכלעװ :עקָא שייג
 זיא עיכרַארעיה יד רוציקּב ; רעילָאק רענעגייא רעד ןּופ זיוט
 .קיצנַאװצ-ןוא:ןיינ ,זײט יײװצ ,עקָא ,קיצנַאװצ ,ןצניינ : עכלעזַא
 ,קיסיירד ,(עיטניינ ַא רעטנורעד רעילָאק ןייא ןופ ןטרָאק 3 ה"ד)
 -זיִּב יד .ץ'יּפ ש ךיוא טפייה קיסיירד:ןוא-ןייא .קוסיירד-ןוא-ןייא
 "רעילָאק,, שיט ייוצ ץוח) ללכּב טכייה עיכרַארעיה עקירעהַא
 ָאזלַא .ץניק : עיכרַארעיה רערעקיטכיוו ,רעשייווצ רעד וצ רוגינּב
 יא יירד ; םרעטניא יירד ; רעיטניינ 3 :טיג קיסיירד ןֹוא ןייא ךָאנ
 ןיט ירד ךָאנ .זייט ירד  םיכלמ יירד : תוכלמ יירד ; םרעּב
 ,ה"ד -- ,ןשָאר--.לּפ (10652) שָאר רעד טרָאק עטסעּב יד זיא
 זיא שָאר ַא ייּכ .רעילָאק ןייא ןופ ןענייז ןטרָאק ריפ עלַא זַא
 .רָאפ שָאר, ַא :רעסערג זיא סָאװ :םיקסוּפה ןיּב הקולחמ ַא
 שָאר ַא ןייז ךָאד ןעק סע :"רעסערג שָאר. ַא רעדָא "טנָאה

 יע ךאוּפש-ןטרָאק - רעטניװ .ש

 ןוא 40 ,עיטנינ ַא טימ חוט ַא ץוח) ןטרָאק יירד :39 ןוּכ
 ַא ךָאנ -- .הנידמה גהנמ יפל לכה :זיא קסּפ .רעד .1
 ,תוּכלמ 4 ,סרעּבױא 4 ,סרעטניא 4;רעיטנײנ 4 :םײג שָאה
 .זיימ 4 :םלוּכ לעמ הובג ןוא םיכלמ 4

 ,טיָאק ערעסעּב ַא טָאה רעניײא זַא - ןעשַארטפ 2
 ?קעװַא םיא ןעק רעטייוצ רעד ןעד ,םיױא םינ ךָאנ רע טמענ
 טָאה רעטײװצ רעד ןוא טלעג ךס ַא טעג רע :ןעשַארשּפ
 ,םעּפע טימ םענייא טָאהד רענייא זַא .ןרעפטנערַאּפ וצ ארומ
 רע, :ןעמ טגָאז ,ןריפסיוא טינ םטעו רע זַא ,םייװ'מ סָאװ
 רענייא : טָאדקענַא-סקלָאפ ַא ןַארַאּפ ; "עגָארש ַא טימ:טעשַארטס
 רעטייווצ רעד זַא .זימ 4 ןופ ןעשַארטפקעװַא טזָאלעג ךיז טָאה
 --."םעזעּב ַא טימ ּבייװ ןופ, : רענעי טרעפטנע "? ןכּתיה, : טנערפ
 ?הּפוה ןיא הלּכ ַא יװ ןענייז זייט ייווצ, : ןגָאז םרעליּפשנטרָאק
 -- ."טעג ןוא טנייװ יז : גָאט

 ,ןָאק ןופ טלעג סָאה ןעמענוצ :ןעמעגםיוא 3
 :לטרעװ ַא ןַארַאפ .ןָאק םעד ןעניװעג :ץסעפױװעג סָאד
 ."לכייא ןױט יד ןעמעגסיוא .לעװכ וַא- ,טניימעג .ּבָאה'כ;

 ןעמענּפָארַא -- (8:075206סזת) ןרעדיושּפָארַא 4

 סָאר .קעװצ ויא'ס ןכלעװ ףיױא עמוס .עפיוועג ַא ןָאק ןופ
 -- .טלעג:רעדיוש :טלָאמעה טסייה טלעג

 ןליּפש עקָא ןיא - :טנײרקעג רעדָא ץנעװק 5
 ןוא טניירקעג ןענייז טור רעטניא ןוא לכײא רעּצױא זַא ,ךס ַא
 םיכלמ ייווצ לשמל טָאה רענייא זַא :טנכערעגוצ ץניק ייּב ןרעװ
 ,סע טסײה ,ןטרָאק עקיּביױא יד ןופ ענייא וצ טמוקַאּכ ןוא
 -- .םיכלמ 3 טָאהי רע זַא

 טסייה "קעשזנָארד ןפיוא ןײגטימ, - קעשזנָארד 6
 -לֹוש טּביײלּב רע :טלעג ןייק ןלעטשנייא שינ ןוא ןליּפשטימ
 .רעניועג םעד קיד

 רעדָא םענמָאיש--:לּפ ,עקמָאיט יד רעדָא עגמָא יט 417 -
 ןעקמ .טכַאמעגוצ ןטרָאק ריפ עלַא טליּפשימ זַא + ;םעקמָאיט
 =עג -- .רעדנוזַאּב טרָאק רעדעי ףיוא טלעג ןּבעג טלָאמעד
 עלַא זַא ה"ד ,שַאּפ ַא ךָאנ .עקמָאיט ַא ןעמ טליּפש ךעלנייוװ
 טגָאומ .רעּביא טײג ליּפש סָאר ןוא טעשַאּפרַאפ  ןּכָאה
 ןיוש טָאה רע ה"ד ,"רופ עלַא ףיוא טייג רע, :לטרעװ ַא
 טסייה .עגַארפ ַאזַא "?וטסיײג סָאװ ףיוא, .ןטרָאק ריפ עלַא ןעזעג
 ?ןטרָאק עטקעדעגפיוא ייװצ יד ןענייז סָאװ :עֶקָא ןיא

 ,עקָא ןיא ןשטנעמ ריפ רָאנ ןליּפש'פ זַא -- ןטיינ 8
 .טימ רעדעי ה"ד ,"שיינעג זיא טנַאהרָאפ, זַא ,ןיד רעד זיא
 שטָאכ ,ןיגוצטימ .טנַאהרָאּפ םעד: ןעגניווצ .ןעק רעליּפשי
 -- :טשינרָאג ןטרָאק ייווצ עטשרע יד ןיא טָאה רע

 ױכַאמ/ וױלּב רעדָא "םַאטש ןכַאמ, - םַאטש 9
 זַא ,ךיז ןשיװצ פָא ןכַאמ רעליּפש ייווצ זַא ,עקָא ןיא טּפייה
 ןטיװצ םעד קירוצ רע טעג ,טניװעג יז ןופ רענייא םאּב
 רעדָא עקוַאטס יד ה"ד ,(לַאשיּפַאק:םַאטש) םַאטש םעד
 --.טלעטשעגנייא טָאה רעליּפש רעד סָאװ ,טלעג סָאה ללכּב
 :םַאטש ןכַאמ טנָאזמ סָאװ ,עקַאט רשפא טמַאטש ןענַאדנופ
 -- .טַאלּב ןכַאמ

 ןגָאז סטרעהעג רעדָא סנעעועג טָאטשנָא -- גינע ג 0

 (21) ךוּביײודנַאל
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 ןיא טניל םָאװ טלעג סָאה גונעג טָאה רע ה"ד ,גינע ג ךסַא
 טײטשַאּב רעטייוצ רעד זַא .ןגָאלש רעמ טינ ליװ ןוא ןָאק
 ."רלישטיח טָאה גינעג, :לטרעװ ַא רע טגָאז ,םעד ףױא טינ

 --.לּפ ,66:6ס) עדרעד יד טייג טצעי, .עקָא רדס לפח
 -- ."עדרעד עגנַאל, רעדָא (םעדרעד

 רעד טרפּב ,רעּבױא רעדעי ;ןסַאי--.לּפ ,םַאי רעד 1
 רַאפ טנכערעג טרעװ ףמורט רעּביױא רעד -- .ףמורמ רעּכױא
 .קיצנַאװצ

 קידנּנָאה טינ ,עדרעד יד טליפשרַאּפ'מ זַא -- ןַאי (ס5
 טכייה ,550 ָאי רעּכָא טָאה'מ ןעװ .950 ה"ר ,ןגיוא טפלעה ַא
 -- .ןַאי ןופ םױהַא ה"ד ,'סיהַא זיא'מ, :סע

 =עג ןרעופ ףמורט ןופ ךלמ ,הּכלמ - עלעּב 3
 .(90 רַאפ טנכער

 : טנכערעג שרעוט ףמוחט עיטניינ -- לעומ יד 4
 .(14 רַאּכ

 יד םײהַא טמענ סָאװ ,רעד - ךָאטש רעד 2
 ךָאנ טנכערעגוצ םיא טרעװ ,ןזעל--.לּפ ,0612) זעל עטצעל
 -- .ןגיוא 0

 ןַא :זַא עדרעד ןליּפש ךק ַא -- (6) עער יד 6
 =עג טלָאמעד טשרע ןעמ ןעק ,ןגוא 500 ןליפַא ןיוש םָאה'מ
 רענטרַאּפ רעד עכלעװ ,טרָאק ַאזַא טימ טייגמ ןעװ ,ןעניוװ
 ."עער ַא ןכַאמ, טסײה סָאה ,ןעמענמײהַא טינ ןעק

 594 השורי רעשירַארעסיל פכײרנערהע .ל .מ ןופ - דלַאװנורג מ

 :עררעד ןיא טרעדנוה ַא טסײה עשרַאװ ןיא -- םיפ
 .סיפ ַא

 טומ עדרעד ןליּפש ךק ַא--,ּפַאלק ןופ .לּפ ,ּפ עלק 8
 יד טָאה ּפָאװ ,רעד (א :םיניד עצנַאנ ןָאד זיא ייּברעד .ּפעלק
 ַאוַא ךיז טכַאמ רע היד ּפַאלק ַא טעג ,עדרעד עטשרע
 .ּפַאלק ַא =עלעּב (ג ;ּפַאלק ַַא =טרעדנוה (3 .(כייצ ןכיוועג
 -,וזזַאא .ּפעלק  =-םרעּנכיא 4 ה"ד ,ןסַאי (ד

 :יױזַא ערדעד ייּב ןגיוא יד ןרעװ טרימָאנ
 * רעדָא | ,// עדרעד ַא
 ׁש + קיצמופ ַא

 0 טרעדנוה ַא
 -ס טרעדנוה ַא 7 קיצפופ ַא  ןופ טכַאמיֿמ- רעדָא
 יד ןעמ טריטָאנ ,קיצנַאװצ יװ רעמ לָאצ ַא טָאה'מ זַא

 .ןּביוא--קיצנַאװצ יװ רעקיניײװ ; ןטנוא לָאצ עקירעּביא
 :ןסייה טעװ הרוש עקיזָאד יד ָאזלַא

: 1 

 יש סס||= 7
 ע ַא ס == 09

9 

 טמענ'מ זַא ,ןָאּפעלעט ייּב -- ,ןטייּב--.לפ ,טיי ּב רעד 9
 ןַא :םע טסיײה ,טליּפשרַאפ'מ ןוא ןליּפש וצ רעטנוא ךיז
 -רעד טלָאצ'מ סָאװ ,טלעג עמוס יד ךיוא טסיײה טייּב .טייּב זיא'כ
 .ףָארטש סלַא ךָאנ

 השורי רעשירַארעטיל םכיירנערהע ,ל .מ ןופ
 (ןיוו) דלַאװנורג סקַאמ ר"ד ןופ !

 :ָארּפ ןופ ןעמוקַאּב ךיא כָאה קירוצ קיסיירד רָאי ַא םוכ
 טָאה רע סָאװ ,ווירּב עקינייא ל"ז רענילרעּב םהרבַא רָאפעּפ
 =ַאק ַא ערעדנַא ןשיװצ ,עילַאטיא ןופ ךיז טימ טכַארּבעג יז
 דניירפ עמוג ענייז טימ ךיירנערהע .ל .מ ןופ ץנעדנַאּפסער

 ןײלַא ךיירנערהע .זיירק ןייז ןופ ןטנעמוקָאה ערעדנַא ךיוא ןוא
 ןיא ןעמונעג לײטנָא רעדָא ןּנָאה עכלעװ ,ןענָאזרעּפ ךָאנ ןוא
 ,טנָאמרעד םרָאד ןענייז יז רעדָא ץנעדנָאּפפערָאק רעקיזָאד רעד
 םיבורק זײװלײמ ןוא שײלסדנַאל ,סע טסיײה ,רעדָארּב  ןענייז

 רעקינַאגנַאל .ןייז .ױדנַאל דעופלַא ר'ד רַאליּנוי רעזנוא |
 שירַארעטיל ייס לָאמַא רעד ןופ עטכישעג ַא ןּבײרשוצנָא שטנואוו
 ןעמוקעג רימ זיא . הליהק רעקידנסידַאּב ױזַא שימָאנָאקע ייס
 רעייטשוצ ַא ןּבעג וצ ןשעּבעג ךימ טָאה ןעמ ןעװ ,ןעניז ןפיוא
 :ָאד םעד ןּבילקעגפױא ךיא ּכָאה רעּבירעד .ךוּבלמַאז םעד וצ
 חוּכּב ןעוועג סיוענ םלָאװ דניירפ רעזנוא סָאװ ,ןינע ןקי
 .תונורכז ענייז ןופ .ןצנַאנרעד וצ םיא

 ןיא 1818 ןרָאװעג ןריוּבעג זיא :ךיירנערהע ױל השמ
 טָאה רע .ןז סכיירנערהע סוקרַאפ רחוס םעד סלַא דָאהּב

 .1ס69מ 200/01026812 רעד טױל }

, 

 רעמעּפש ןוא טָאטשנריױּבעג ןייז ןופ עיזַאנמיג יד טכוזַאּב
 רוד-לאומש ךרוד ןגיוצעגוצ .טעטיסרעווינוא רענרעּבמעל םעד
 טָאה רע ואװ ,עודַאּפ ןייק קעװַא רע זיא ?,םש סָאטַאצול
 =ונעגנָא רע טָאה 1848 .1מפ0/0 !גססֹומֹוסס םעד טקידנעעג

 רע טָאה טרָאד .ץרעג ןיא רערעל ַא רַאפ עלעטש ַא ןעמ
 ןכעלרעמָאפ ןייז ןופ רעטכַאט ַא ,ןענעלעה טימ טַאהעג הנותח
 טיצ עצרוק א טָאה רע יװ םעדכָאנ *.ָאשזדער קחצי דניירפ
 -ַאמ ןיא רעירפ בר .ןרָאװעג -רע זיא ,טסעירט ןיא טּכעלעג
 יר ןעמונעגנָא רע טָאה 1871 .עלַאזַאק ןיא 1861 ןוא ַאנעד
 ַאלַאטסַאװג םעילימַאפ יד ייּב רערעל ןקיּבױטש ַא ןופ עלעטש
 / רָאטקעריד ןרָאװעג רע זיא 189 .ןירוט ןיא ָאנַאװלַאכ ןוא
 םוהַא טיצ רעצרוק ַא ןיא .םיור ןיא הרוּת-דומלּת רעד ןופ
 -ימַאּב ענייז קנַאדַא = .רעניּבַאררעּבײא טרָאד ןרָאװעג רע יא
 00169/0 רעד ןרָאװעג טנפעעג סײנַארעּביא 1887 זיא ןעגנוא

 -העביא רעשיאערּבעה א טימ הנותח סל"דש וצ רישא ס'ע 2
 קופ- :וצ המדקה רעד ןיא טקורדעגּפָא זיא יסנַאמלַא ףסוי ןופ גנוצעז

 ,(02911211001) ינָאיליטסאק ,װ ןופ ןּבעגעגסיורא ,101246 20 5012821
 ּוטסעירט

2 868910- 
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 .תינּבר ןופ טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה 1894 םגטטזמזסס 11ו1ג00
 ןַא עניו ןּבילּברַאפ זנוא זיא'ס .1899 רע זיא ןּברָאטשעג
 םל"רש רעטנוא טריפעגסױא טָאה רע סָאװ + ,גנוצעזרעּביא
 ארוע ,לאינד ,הכימ ,עשוה םֹורַא םמענ סָאװ ןוא ,החנשה
 :ַארגָאיּב םָאשזרער קחצי רעטייו ;שינעילַאטיא ףיוא הימחנ ןוא
 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא דילנשמ .ַא ןעוועג זיא רע .עיפ
 ."םימדרנ יציקמ, הרבח רעד

 קשח רעפָאװ טימ ,טלוּב ןזייוורעד רעטעלּב עקידנגלָאּפ יד
 ןכוזפיוא עקידפַא:ןופצ ןוא עילַאטיא ןיא טלָאמעה טנעלּפ .ןעמ
 ַא ויא ,לַאירעטַאמ רעד .ןדי-בתּכ עשיאערּבעה ןעלמַאז .ןוא
 =רעד ןענייז סָאו ,ןטפירששיצ עשיאערּבעה יד וצ ּבָאגוצ
 וירּב ענעי וצ ךיוא ןֹוא ,ץנעדנָאּפסערָאק רעד יא טנָאכ
 יז םָאװ ,ערעדנַא ןוא .ערדָאש:ַאללעד ,ָאשודער ,ןל"דש ןופ
 סָאװ ,םוטנדי עשינעילַאטיא סָאד .ןרָאװעג טריקילּנוּפ ןיוש ןענ
 -רַאפ עכלעװ ,ודַאא .םיריושקָאד ךרוד .ןטָארטרַאפ .ָאד זיא
 :וטש טימ עיסעּפָארּפ רעשיטקַארּפ רעײז ץֹוחַא ךיז ןעמענ
 רעטפעּב ןייז ןופ ָאד זנוא ךיז טזײװ ,המשל שיאערּבעה ןריד
 . .טייז

 ןכירנערהע וצ גרעּבמעל ןופ טּכױש טםונ שרעה
 ךָאנ ןוא 1841 רמועּב ג"כ .(שינעילַאטיא-שידיי=שיאערבעה)
 הש מ ייּב ןייז לדּתשמ ךיז לָאז רע ,רָאי ןקיּבלעז םעד לָאפַא
 עמיװעג יד ןפױקּפָא םיא ייּב לָאז רע זַא ,:ָאגרוּפרָאמ
 .ריפ ַא ןייז לָאז רע ,בר ןקיטרָא םעד ןטעּב ךיוא .ןוא/ םירפּפ
 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא - .ןינע םענעגייא םעד ןיא רעכערּפש
 ןופ ןכיירנערהע וצ ווירּב ַא ןיא ?ריללַאק ןתנ טּכײרשַאּב
 טימ שטייד ףױא (הנק תמאה =) 1841 טנש ח"י .ןופ  דָאהּב
 טריפעגכרודַא זיא סָאװ .,עיצקַא-ץלָאה .ַא תויתוא עשיאערּבעה
 .רעטניװ ןפרַאש רָאג םעד ןיא .טײלעמערָא תנוטל ןרָאװעג
 :דול לואש קחצי ךיוא .ןגעוטנייז ןופ ?ןל"רש ןסירג טעּב רע
 .ןכיירנערהע וצ טּכײרש *רעדעמ :

 ש ריה יב צ דנײרֿפ-טנגוי .ןייז ('רּבעה) 'עידומ יע זיא 9
 יע טּנײרש (ומּת ז"כ) 1844 .עגַאל ןיז ןגעװ ?קעדָאּב
 רעד, :6 ןהּכה תרוהי המלש ןּב רזעילא) ה"יבא וצ (רּבעה)
 טניפעג ,ץיּפָאק ַא םיא ןופ טגנַאלרַאפ ריא םָאװ .,,רי=בתּכ

 ָאילעל יײּב טנאמרעד זיא 'מ קחצי 'רב השמ ירוא רענײא 1

 .סע11 יז 11) 501104 5251 ,עררָאטיאללעד
 *סכייר ןופ טַאטוּפעד) ןּברָאטשעג ,דָארּב ןיא 1821 ןריוּבעג 2

 =טנעצ ןפיוא טכארּכעג הרובק וצ ,ןיװ ןיא 1886 ('ק-ָאפ ןתנ טַאר

 ,דצ סרעטומ רעד ןופ רעטעפרעטלע ןַא סלבויילעּב רעזנוא ,םלועיתיּב ןלַאר

 .1863--1800 ,(ל"דש-=-) ָאטַאצול דוד לאומש 3

 810- ,עּפּפיל יב טנכײצראפ זיא רערעמדול לשיפ רענײא 4

 ׂ ,10זג2ע5 א
 'טשעג ,דָארּב ןיא 1820 'בעג ,'ב (שריהייבצ) ןאמרעה

 (ר"יש) סטרָאּפָאּפַאר ,.י ,ש ,רעּבײרש רעשיאערּבעה א .גיצּפײל ןיא 0

 ל"רש תורגא ;('ב וצ לַאמכָארק) 14 'ז 0 דמח םרּכ ,םעדיײא ןַא

 יד, ,11004-162ט1ז04ח4  ײּב ךיוא .078 ןוא 204 'מונ ,(רעּבָארג)
 טציא ךָאנ ןעמָאנ ןקיּבלעז ןטימ לקינײא ןַא--.15 יז ,'סנאָרּפ ןעילימַאּכ

 טסיטרַא רעטסואװַאב רעד ךיוא זיא לקינײא ןא סטרָאּפָאּפַאה ,ןיװ ןיא
 .1/1606ז 1060150065 3/01165106216ז ןופ רעמארק
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 -ַאללעד הטלש רָאטקָאד םענופ טנעה יד ןיא טציא ךיז
 ןדעי רַאפ ןעמוקַאּב וצ ןעימַאּב טינ ךיז ליװ .ךיא .*ַאטלָאװ
 רעודַאּפ רעד ןפירעג ךַײא ןזָאלס .בר ַא פלא עלעטש .ַא ויײרּפ
 טָאה רעכלעװ ,ָאטַאצול רערעל .ןיימ .ןוא ?ידנָאריג השמ בר
 ףסוי ."טנעידָא, םעד ןוא ?ןטסריפ שימ ןןופ וצ טשינרָאג
 רַאלּפמעזקע ןַא הנּתמ ַא רַאפ ןקיש ךיא ליװ ?יסנַאמלַא
 ןיא םױרַא ןיא "ןורּכז ינבא, .??"רונכּב ןויגה, קרעװ ןייז ןופ
 -רַאּפ בקעי דיּפפמ ָאטַאצול זיא ערעדנַא ןשיװצ טרָאד .גָאהּפ
 ךיא טָאה רעכלעװ ,טלַאטשנַא רעזנוא ןופ רערעהוצ ַא *,ןיָאד
 וזירּב .ַא םיזנּכשַא רוד ןיא .'ךוּב ןקיזַאד םעד ייּב טעּברַאעגטימ
 ךיז טרער ,1844 ןּבירשעג זיא סָאװ ,ן'ע וצ עיצענעװ ןיפ
 םענופ ןטנעדוטס יד ןׂשיװצ תקולחמ ַא ןליטשנייא ןגעװ

 םרוק 'ע טּביירש רעטָאפ ןייז וצ .עודַאּפ ןיא
 ,1?ױדנַאל הדוהי ןופ רעטָאפ םעד טמוק סָאװ ,עיסנעּפ יַא ןגעוו
 דניירפ-עטוג ענייז ןופ ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװ ,הנתס ַא ןגעװ ןוא
 תרשע יבא יבוהאל, .גרעבמעל ןופ רעּפיצ ןוא רעלרַאט
 ריבגה לא י'נ ל"רש ראופמה ירומ בתכש המ .םולש ישאר
 ונאמ םאו ,ןויסנעּפה ןינעב ל"ז אדנאל יולה הדוהי ר"רהומ
 םיתעל ךתרוכשמ תא םידקהל םתאמ ךתשקבל בישהל וליפא
 ..."בוצקה ונמזּפ ןויסנעפה תועמ תֶא ול חולש לכות ןעמל
 .גרעּבמעל ןופ טלעג ןטימ ןוט לָאז רע סָאװ טינ טכייװ רע
 רע טניז רָאי ײװצ יד רַאּפ .םידנּב עינ קישינ ףרַאד רע
 -עג טשינרָאג ךיז רע טָאה טוטיטסניא םעד ןיא ךיז טניפעג
 ןופ העידי ַא טול .ןלָאצַאּב ךיוא רע זומ טלעג:עיצקעל .טפיוק
 -להימ טַאדּפָאה רעד טָאה (ג"לשנ :?גרעּבנעדלָאג ּבײל לאומש
 תונּכר ןייז ףיוא !+1תויח שריה ןזָאלוצרעּביא העדּב רע כַאּב
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 ,טסיאארּבעה ןוא רָאטקַאד ,'װיַאללעד (אטיו) םײח המלש 6

 ַאקרַאמ וצ ןעמוקעגנָא זיא קעטָאילּביּב ןַײז ,1835--1772 עוטנַאמ

 וצ טקישעג רע טָאה ץיזַאּב ןַײז ןיא י"ּכ יד ןופ ןגוצסיוא ,אראטרָאמ

 ,57 יז 4 דמח םרּכ ;/5 'מונ ,(רעּבַארג) ל"דש תורגא : ןטרָאּפָאּפַאר

 ."רמחבנ רצוא; ןיא םיא וצ ווירּב א סָאשזדער ,80 יז 6

 .1852--1199 ,(0210061) 'ג לאומש (ָאקראמ) השמ ?7

 ןוא (1840) רעדנירג ,1873--1805 ,(28191) 'פ סוילי 8

 ,"טנעירָאפ ןופ רעּבעגסױרַא

 'טשעג ,1801 עודַאּפ 'ּבעג ,טעָאּפ ןוא רענַאיצקעלָאקירעכיּב 9

 ,ָאטַאצול טצונאּב ךיז ןּבָאה תורצואירעכיב ענַײז טימ ,1860 טסעירט

 זײװלײט תורצוא יד ןענַײז טיוט ןייז ךָאנ .דנא"א רעדײנשנײטש ,ץנוצ

 ןרָאװעג טפױקעגּפָא ײז ןענײז זײװלײט ,םואעזומ ןשיטירּב ןיא ןײרַא

 .טעטיסרעווינואיַאיּבמולָאק םעד ןרָאװעג טקנעשעגקעװא ןוא ןדײ ךרוד

 ןעמַאוצ טקורדענּפָא ָאדרַאּפ אטיװ בקעי ןופ טיוט ןפיוא עיגעלע ןײז

 ל"רש תורגא ןיסנאמלא וצ ָאטַאצול .1841 "ןורּכז ינבַא= סל"דש טימ

 ,108 אפוג טרָאד טנַאמרעד דיל א סיסנאמלַא .42 'מונ

 .1839 ןיװ 0

 ףיוא שוריּפ (ןטקידנערַאפיטינ) ַא ןּבירשעג 3'18--1822 1

 :החּפשמ רעד ןגעװ ;225 'מונ ל"רש תורגא ,ָאטאצול םיא ןגעװ .הכימ /

 .251 יז ,ן} 500140/ 52151 ,ערָאטײַאללעד
 --.םיבושח עסיורג יד ןופ דָארּב ןיא ןעװעג זיא 'ל עלעדוי 2

 רעד ןופ בורק א סלבויהילעב רעזנוא זיא סָאװ ,ױדנַאל .ר ןָאעל ןגעװ

 .8101102ז. 168. ,עפּפיל עז ,דָארּב ןיא 1707 !ּבעג ,דצ סרעטומ

 .'דמח םרּכ ןופ רעּבעגסױרַא ןוא רעדנירג ,1840--180/ 3

 דנא"װצ ,1895 גרעּבמעל 'טשעג ,1805 רָארּב ןיא 'נעג 4

 .דָארּב ןיא יודנַאל רזעלא ןופ דימלּתא
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 ןּבָאה טעװ ,'ע ,רע ויּב גנַאל ױזַא טשינרעמ :גתעּבמעל ןיא
 א םיא םע רע טנימ ךָאנרעד ; םוידוטש ןייז טקידנערַאפ
 ןיא תונּכר ַא וצ םיא טגָאז רעּבָא גרעּבנעדלָאג .ןּבעגוצ
 .ןוטפיוא רעמ ןענעק טעוװ רע ואוו ,גרעּבמעל יו הדע רערעסערגַא
 ,'ע ,רע .תושרד ןטלַאה ןיא טינעג ןרעװ רע לָאז לּכ-םדוק
 ףיוא ,קלָאפ ןייז ןעניד ןענעק סיוװעג טעװ רע זַא ,טּפָאהרַאפ
 לָאמנײק רע טעװ סלַאפנדעי .ןייז םינ לָאז סָאד ןפוא רעפָאװ
 ןיא ,הליהק רעד ןופ ןליװ םעד ןגעק ךַאז ןייק ןופ טינ
 -ָאמ טינ םיא ןופ לָאז הלשממ יד סָאװ ,ןייז טעװ רע רעכלעוו
 סָאװ ,ןרָאד םעד וצ ןכילנעג ןייז טינ ליװ רע םירָאװ ; ןרעד
 .ײז רעּביא ךלמ ןייז וצ טגײלעגרָאפ םיא ןּבָאה רעכייּב יד
 חלוש יננה, .טערטרָאּפ ס ָאטַאצול רעטָאּפ םעד טקיש רע
 ןח תא הארתו ,דימה ךדגנ ותוא יתיושז ,רקיה ירומ תרוצ תא ךל
 תועבינ הישותו המכחו ,ותרמא לטכ לזת םויל םוי רשא ,יהפש
 רעדוהּב םעד ןסירעג טזָאל רע ."ויפ יחתפמ םינמאנ םימכ
 ןמוג רעזוא) א לעקנערפ יהפ ,רעטכעװש יד ןוא
 .יש"הי  "דניירפ

 םענופ ןרָאעפָארּפ יד ןרעלקרע 1844 רַאונַאי 99 םעד
 ןוא ?עררָאטיַאללעד .ָאילעל ,ןמפונוג'ס 8גטטותסס רעֹודַאּפ
 טכַא ןיא קידנעמענ זַא ,שינעילַאטיא ןיא) ןָאטַאצול דוח-לאומש
 דָארּב ןיא ךיירנערהע סוקדַאמ 'ה ןופ טײקכעלנעמרַאפמוא יד
 ךיז ןריפ טוג ןייז ןוא השפ ןוז ןייז ןופ תובומ תודומ יד ןוא
 ךיז ײז ןגָאז ?,טַאנמולַא ןטקידנערַאּפ קירוצ גנַאל טינ םעניא
 שמוק סע סָאװ ,לָאצּפָא:ןעמַאזקע ןופ טפלעה רעד ןופ ּפָא
 טעװ "עיזיווער, יד זַא ,רעשמ ןענייז יז ; קלח רעייז ףיוא סיוא
 טּמוק סָאװ ,טפלעה רערעדנַא רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיוא ךיז
 ףסוי וצ טּבײרש יע יװ מױל .עיגעלָאק רעד ןופ עסַאק רעד
 םעד ןכוזַאּב רָאי ירד ךָאנ רע טָאה ,1844 ץרעמ ןרעלרַאמ
 יצעד ןט:19 ןוא 'װָאנ ןט-19 ןשיװצ ןטלַאהעגסױא טוטיטסניא
 ןוא .ןעמַאזקע:זָאלסױרַא ןכעלדנימ ןוא ןכעלטּפירש םעד 3
 .טנעטסיסַא סבר רעודַאּפ םעד םלַא ןריקיטקַארּפ רָאי ַא ךָאנ ףרַאד
 רע טעװ ,ןעמַאזקע ןטַײװצ ַא ךָאנ ןטלַאהסיוא ןַאד מעװ רע ּביוא
 ,טלעג ןרַאפ טקנַאד רע .בר ןופ םָאלּפיד םעד ןעמוקַאּב
 ןטכעלש ןייז ןנעו קידנרעה טקישעג םיא ןּבָאה דניירפ ייווצ יד סָאװ

 רעודַאּפ עטסבושח יד ןופ םענייא ייּב .ןפלָאהעג טָאה טָאג .בצ
 רַאפ רערעל רעקיּבוטש ַא ןרָאװעג רע זיא יװעל ָאלעשזדנַא ןדיי
 .גנוניואו ןוא טסעק

 םעד תנט ּב"י ,6)}גרעּבנעדלָאג וצ ווירּב ַא םױול
 :דומלּת (1 :ףױא שרינעמַאזקע 'ע ןעמ טָאה ,רָאי ןקיּבלעז
 :הכלה ןוא םיניד (9 ; תוכותּכ ןוא ןיטיג ,ןישודק ,תּבש ,ןיליח

 יער ;דָארב ,1803--1814 ,רָאש ((03125) לשעה עשוהי 1

 .ןל"דש ןופ העּפשה רעד רעטנוא ."ץולחה, ןופ רָאטקאד

 טניז :עודַאּפ ,1871--1805 ,עררָאטײאללעד ָאילעל (ללה) 2

 ןטרָאד רָאסעּפָארּפ (1829) 1510 148010100 םעד ןוּכ גנודנירג רעד

 .עיגָאלָאעט עלַארָאטסַאּפ ןוא קיטעלימָאה ,דומלּת רַאפ

 ,טלאטשנא-ןרעלַא 3

 ,טסעק ןוא

 הריד ,םידומיל םידימלּת יד טיג סָאװ

 508 השורי רעשירַארעטיל סנײרנערהע .ל .מ ןֹופ - דלַאװנורג .מ

  ,.הינ ,תונֹורעּת ,תורוסא תולכאמ . ,תופירט ,הטיחש יניד
 ירד םיללכ גי ;תימבי ,הטוס ,תושא ,האיּב ירוסיא ,ןישוהג
 ןוא תּבש ,לבא ,תיציצ ,הרוּתרפס ,הזזמ ,ןיליפּת ,לאעמשי
 ערעל (4 :הימרי ןוא היעשי ,שמוח ףױא שרה 43 ;הלימ
 לּכה-ךסב .קוחקיד רעשיאערּבעה 5 ;לַארָאמ ןוא עיגילער ןופ
 ךָאנ טָאה םעד ץֹוחַא רעּנָא .סענעמַאזקע 99 ןעװעג ןענייז
 :ַאטיא ףיוא ןבויא ןוא ןלאקזחי ןצעזרעּביא טנרעלעג ָאטַאצול
 ארוע ןופ עטכישעג עשידי ןוא שימַארַא רעטיװ - ,שינעיל
 "תועדו תונומא, םידימלּת ענייז טימ טנעיילעג ןוא ,ןּברוח ןזיּב
 "תובכלה תוכוח,. ןוא

 ןטױל ױזַא ךיז .טנעייל (שינעילַאטיא) טַאטסעטַא ם'ע
 רַאונַאי 99 םעד ,עורַאּפ :(1844 טנש 'ח רעטָאפ םֹוצ ווירּב
 יע םוקרַאמ 'ה ןופ ןוז ,'ע ימ 'ה יװ ױזַא .טַאטסעטַא ,4
 -יפ סָאד ןייז וצ רעהעג'ס יװ טכַאמעגכרוד טָאה ,רָארּב .ןופ
 -נעעג ,טעטיסרעווינוא רענרעּבמעל ןיא םוידוטש עשיפָאסָאל
 -ָאליפ ,עשינָאלָאעט יד טוטישסניא:טקינָאק ןגיה ןיא טקיד
 עּלַא ןטלַאהעגסױא ןוא .םידומיל עלַארָאטסַאּפ ןוא עשיגָאל
 זיא ,ןענילּפיצסיד ענעמונעגנָא יד ןופ סנעמַאוקע עגנערטש
 ןרָאװעג טרעלקרעד ּביױל םיױהג טימ ח"ה 14 םעד גָאטנוז רע
 -וצרעּכיא ךיוא ןוא תונּבר םוצ ןרירוקנָאק םוצ קיאעפ רַאפ
 .טעװ רע יװ םעדנָאנ ,םעיצקנופ ןוא לושיט סבר ַא ןעטענ
 ,עודַאּפ .קיטקַארּפ עקיטיינ יד טקידנערַאפ ןּכָאה תונקּת יד ךָאנ
 ָאמָאקַאשוד :רָאטקעריד רעד .ד'רהה טנש ן"כ ,גָאטנָאמ
 יר ,ירנָאריג 'מַאס ָאקרַאמ :רעניּבַאר-רעּכײא רעד ,?ָאטפעירט
 =ינ יב .'ָאטַאצול .ד .ש ,עררָאט ַאללעד:ָאילעל ןרָאפעּפָארּפ
 ,ארמג העש ײװצ וצ גָאט עלַא 'ע טציא טנרעל ןידנָאר
 .קיטקַאדּפ עשינּבר ןוא םיקפוּפ

 ץררע ג ןיא עיגילער ןופ רערעל סלַא עלעטש ןייז ףיוא
 ב"כ (רּבעה) ןטרָאד ןופ םּביירש רע גילְדעֹװ ,'ע ךיז טריּפש
 םיא ןּבָאה םידימלּת ענייז .טוג רעײז ,ןרָאש וצ 1846 ןסינ
 החמש רעקידמירופ ַא ףיוא .םיא ןטכַא יןרעטלע יד ,ּביל
 ןוא ערער ַא ןיא טּבױלעג ןוז רעטסגניי סָאשזדער םיא טָאה
 םר ןופ לייט .ַא .לודנה-תּבש .השרד ןייז ןיא ןײלַא ? ָאשזדער
 טסירג .טכעירט ןיא *ןלַאװַארַאס ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענייז רעכיּב

 -אללעד יב טנאמרעד טרעװ .ָאטסעירט לאירבג רענײא 4

 סָאװ .401 ז {1א ןטש !םתמס. 258 יז 11 500104/ 522151 ,עררָאט

 םרֹּכ ןיא ןײלא רע טרעדליש--ןעקנַאדראפ וצ טַאהעג םיא סָאה ל"וש

 .0 יז 8 דמח

 ןיא ןבײרש ךיו טגעלפ ןַײלא רֹע) ָאשזדער לאומש קחצי 5

 :ןָאסלעדנעמ רעשינעילאטיא רעד ,1855--1784 ,(וייגיר :שיאערבעה

 1500 1440010100 רעד ןרָאװעג ןפאשעג זיא וויטאיציניא ןַײז ט ול

 .טוטאטס יד ןופ טקעיָארּפ םעד ןּבעגעג טָאה רע ןוא עודאּפ ןיא

 ןעמונעג טאהעג טַאה רע -- טלָאצעג ןַא ןעװעג רע זיא 1850- 46

 האפ :ץרעג ןיא בר--קיגנעהּפָאמוא לעירעטאמ ןעװעג זיא ןוא ןדנ ךסא

 רע טָאה 1845 .רעטָאפ ןַײז תונּברהיאסּכ ןפיוא ןסעזעג טרָאד זיא םיא

 ."םישדחה םיּתעה ירוּכב, ןּבעגעגסיורַא

 1833 טניז ;1851--1771 ,טסעירט ,52:2721 אטיוו ןָאעל 6
 ראוימעס ןשיגָאלָאעטישידי םעד ןופ ץיזאב ןיא קעטָאילביּב ןַײז זיא

 ,עלסערּב ןיא
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 ."לרעניּכַאר, סָאד ,דיחיןּב םעד ךיוא ,ןגעװטנַײמ ןופ ןעמעלַא
 רעטַאװרּפ ַא רַאפ .גָאט ַא העש-לוש 6 ןּבעג ףרַאד רע
 רעייז טָאה רע לייװ ,שדוח ַא 'לפ 6 ןטעּב רע זומ .עיצקעל
 ןופ רעטָאפ .םוצ ווירּב ןשינעילַאטיא ןַא ןופ) טיצ עיירפ קיניײװ
 .(הדימלּת רעטַאװירּפ .ַא רענייז

 ענונּב זַא ,דָארּב ןופ 2 וצ) 'ע טּביירש 1845 לולא ד"י
 םיא טימ רע ןיא 10800 טרָאװ סָאה ןשטיטכיױא םעד
 ,רזנעצ רעגרעּכמעל יד ןייז חירטמ שינ ןיוש ליװ רע .םיּכממ
 םוצ רעדָא "טנעירָא, םוצ דנַאלסױא ןייק רמאמַא טקיש רע ןעװ
 רָאנ טרעיינ ,ןעמונעגנָא טינ עודַאּפ ןיא זיא לוּפלּפ ."ףסאמ,
 ."חמק השעי ילב חמצ אוהו ןליוּפ ןוא דנַאלשטײד ןיא

 טיט ןכָאנ ןל'דש טקיש רע סָאװ ווירּב-לכָא-םחנמ ַא ןיא
 רעשיזיוצנַארפ .ַא ןופ רּכחמ םעד ,:ןעפקָאליפ ןוז ןַײז ןוֿפ
 טנערפ ,"ַאשַאלַאּפ יד רעדָא ןדיי רעיניפעּבַא יד ןנעװ, : טעּברַא
 .רַאפ ,(רירת רשאכ היהו ,1854 טנש 'ג ,ַאנעדָאפ 'ע
 .ָאטַאצול יװ רענעמ עכלעזַא ףיוא תונמחר טינ טָאה טָאג סָאװ
 תעברא לע רוכזת ורכע םימי ,ךתמח םוכ התש אוה אלה
 ,תחקל הימי ימדּב וירוענ תשא תאו ,תסח אֹל ויצלח יאצוי
 תחלש ונשאר דזנ וינב ריחב לא םהו ןֹוה תרמא אל הנה דעו
 "!והפתחתו ךידִי

 ןטימ טּפינקרַאפ ןּביילּב קידנעטש טעװ ןעמָאנ םרטפנ םעד
 ץראּב םיבשויה הי ימבש םש םע ַאשַאלַאּפ יד ןופ ןעמָאנ
 העדּב טָאה רע זַא ,'ע טגָאז ? וצ העידי ַא ןיא .("שינאה
 .שינעילַאטיא ףיוא הרוּת יד ןצעזוצרעּביא

 'ע טקנַאד (ריתוא =1856 ןושח כ"כ) .ַאנעדָאמ ןופ
 רעטָאפ ןייז ןופ טױט ןכָאנ: ווירּב-לבָא:םחנמ ןייז רַאפ ןרָאש
 ייזַנֹּכשַא רועילא רעלדנעהכוּב םוצ ווירּב ַא ןיא .רעווש ןוא
 ןיא טנָאמרעד ןרעװ ָאנרָאװיל ןיא (רָאי יזמעד ולסּכ ה"כ)
 לארשי ,ָאנרָאװיל ןיא ןַאמדירפ י"ש : תוינק:רעכיּב טימ תוכייש
 ?דנעהכוּב יד ,ָאשזדער ןופ ךַאלַאמ קחצי ,ַאלַאטסַאװג
 םהרבַא ןוא ָאקנַארפלעטסַאק רדנסּכלַא המלש רעל
 ןוא ַאודַאּפ ללה רעשיװ ,ַאנעדָאמ ןיא עזעינָאלָאּ
 טָאה 'ע ץֹוחַא זַא ,(תבט 'װ ךיז טגָאלק יזנּכשַא .ָאענַאטסַא
 אילאטיאּב םינומא וספ םִא, :טרעפטנעעג טינ םיא רענייק
 ..."ונכשאו ןעלופב וספ אל

 רע טעװ םורַא געט ריפ ןיא זַא ,עידומ 'ע זיא טנש 'ּכ
 טעװ ןטרָאד ןופ ןוא ,םיא ןעק רערעדעי ואװ ,םינוט ןיא ןייז
 דוד .ןגעווטנייז ןופ ןסירג טסיײה רע .ןָאדנָאל ןייק קעװַא רע
 -לָאטוקַאז

 דָארּב ןופ רָאש ןָא ךיז טנערפ 1857 רַאונַאי ןט-9 םעד
 רע סָאװ ,רעכיּב יה ןקיש םיא לָאז ןעמ ױזַא יװ ,ןיע יב

* .1854-1820 1 
 ןטי19 בײהנָא ןריוּבעג ,(ןהֹּכ .י) יזנּכשא המלש 'רּב רזעילא 2

 'לגפ .סינוט ןיא י"ּכ ןפיוקניא טגעלפ ,סינוט ןיא בר ,ןליוּפ ןיא ה"י

 "םינקז םעטמ ןייז .218 'מונ ךיױא עז ,205 'מונ (רעּבָארג) ָאטַאצול

 ,1854 מ"דפפ ,ןענײהכריק ךרוד 1854 ןּבעגעגסיורא

 ,אנעדָאמ ןיא ןשרד (תוכז) ָאטוקאז דוד ןייא 3

 ,18 'ז

 ידנָארעג עז

 30 השורי רעשירַאועטיל םנײרנערהע .ל .מ ןֹופ - דלַאװנורנ .מ

 דניירפ ענייז ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא .ןָאשזדער ייּב טפיוקעג טָאה
 טרעפטנע 'ע ."ץולחה, ןופ גנַאנרָאי ןטרעפ םעד וצ רע טיירג
 דנַאּברַאפ-לָאצ ַא ןיא ךיז טניפעג ַאנעדָאמ זַא ,ח"ד 30 םעד
 ןטײקירעװש םוש ןייק רעבירעד ןייז טינ ןלעװ ,ךיירטסע טימ
 --ילפ 3 טלָאצַאּב טָאה ןײלַא רע .רעכיּב יד ןקישרעּביא םייּב
 ןייז סָאװ ,רעכיּב לקעּפ םיורג ַא ןופ רוזנעצ רעד רַאפ ירק 4
 םרכ, רעד .ַאנעדָאמ ןייק ץרעג ןופ טקישעג 'םיא טָאה רעווש
 ןּביורט עמוג ענױזַא וצ רָאי:ײה ןעוװעג הכוז טינ טָאה "רמח
 :רעּביא םוצ ןקיש רָאש לָאז "ץולחה,/ םעד .ןרָאיַארַאּפ יװ
 .ַאוטנַאמ ןיא *ַא רַא טרָאמ ָאקרַאמ רעניּבַאר

 יע וצ ?סעטַאל טּבירש 1860 רעּבמעטּפעפ ןט-פ םעד
 5:ָאשודער ןופ (שינעילַאטיא)

 !דניירפ רעבושח רעיײז,,
 טָאה עציטש רעקידרעטייװ םוש ןייק וצ קידנעמוקנַא טינ

 טַאהעג טָאה ריא סָאװ ,לַאפ םעד ןגעװ טנקסּפעג ןיוש ריא
 טינ טָאה ריא .תוניבמ רעקיּביגסָאמ-טינ ןיימ ףיוא ןּבעגעגּפָא
 ערעדנַא רַאפ סעמרָאנ ןלעטשוצקעװַא ןּבָאה וצ ארומ סָאװ
 -קידסירוי ןיימ רעטנוא שינ ךיז טניפעגנ סָאװ ,דנַאל .ַא ןיא
 לָאזכ ןעװ ,רימ ןופ קנַאדמוא ןַא ןעוועג טלָאװס רעּצָא ;עיצ
 ,ךייא שינעטנעק רעצנַאג ןיימ טימ ןפלעה ןגעװ ןרעלק טינ
 רָאג ןעק ןעמ יװ רעמ רעײט ןוא ּביל רימ טייז ריא סָאװ
 רימ ןּבָאה דיירפ רעתמא טימ זַא ,ךייא רעכיזרַאּפ ךיא ..ןּביילְג
 טָאה ריא ןעװ ,גָאט םעד ןיא יורפ רעיא ףיוא טרַאװעג
 זנוא רַאַּפ ןעוועג זיא'ס ןוא ,םוקנָא ריא טגָאזעגוצ טַאהעג זנוא
 ,ןרירפוצ ןייז טעװ ריא .ךיז ןשיוטטנַא וצ םענעגנָא-טינ רעייז
 רעדנַא ןּבעגעגוצ ךָאנ ךיא ּבָאה ןזייוופיוא ערעיײא וצ סָאװ
 "רַאפ .םרָאפ יד שינעלײא רעד ּכילוצ לחומ טייז .עקיגָאװ
 וצ טמענ ןוא יורפ רעיא טימ ע"ה תועובש םעד ךעליירפ טגנערּב
 וצ ןוא ךיא וצ ןסורג עטסקיטכירפיוא ןוא עטפקיצרַאה יד
 .װ"זַאא װ"זַאא יורפ רעטרעעג רעיא

 ."סעטַאכ

 :טסקעט ַאזַא שיאערּבעה ףיוא .שייג  ךָאנרעד

 ! ישפנכ יבוהא

 לש א"ל לח רשא לבא ןינע לע יל תאבוה ךתחנמ
 הנקב תולעל שרק ארקמ ונתרות ןתמ ןמז גח ברע תבשב םא
 תנשב יששּב ונקז הא ברע תעל חלגל ול ריתהל ךמע דחא
 יכ קוזח םיכירצ ךירבד ןיא כ"ג .לגרה דובכלו םוקמה דוככל
 תאלמל ךלמה ירחא אנא יכ ינא המו ןיבמל םינוכנו םיבומ
 בנוכו השועו הווצמכ מ"מ ינוריתכהו ינולדנש םילודג ירבד

 ,עוטנאמ 1804--1815 4

 ,1811 ןירוט 'ּבעג ,סעטטַאל ףסוי 5

 .רעניבאר ןעװעג טרָאד רע זיא 7
 ײימע 'לענ ָאשודער ץניװָארּפ רעד ןופ טָאשטּפױה יד זיאס 6

 ' ןופ סוגכרֹוד םייּב ָאשזוער טָאטש רעד טימ ןטײּברַאפ וצ טינ ,איל

 "כוב ןשיאערבעה ןופ עטכישעג רעד ןופ טסואװַאב זיא עכלעװ ,עניסעמ

 .קורד

 טניז ;1880 'טשעג
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 רצקל תע יכ ומענ אֹל יכ םג ירחא ךממ דחכא אֹל תויראל
 ןיחלגמ ולא 'מנ הכוחע אתירּב -- ךיראהל יאנפ יל ןיאו
 רע ומאו ויבא לע ם" םישלש רחאל חלגמ םיתמה לכ לע
 חלגל ורברי םימי אלש היאר ןאכמ כ"ע וירבח וב והעגיש
 םירקה אלש דּבלּבו קרְו םירבח תרעגה םא יכ םאו בא לע
 םושמ ומיסוהו ולידנה רימחהל קר ףקהל אל יכ םישלש םי
 אלו וכירצה אל הז לכ םע ךא .רנח תרעג א"וא דונכ
 אלו רתוי וא אקוד דחאו םישלש םויב היהת הרעגה יכ ובײח
 הלפנ ןכל ומצע םישלש םויב איה תלעומ הנניא 'יב יהמג
 ץראב רשא םילודגה ךא תהוכ ןודנב םיקסופה ןיב אתנולפ
 י"בב םירשימ הניוחת ךיניע רשאכ השעמל הכלה חוה המה
 חלגל רתומש 'ל םוי לגהה ברע לח םאש מ'נו ל"וו ע"ש 'ס
 יהנד םישלש םויב וירבח ונ ורעג םא הנשה תֹומי ראשכ ווּב
 םילשהלו ןיתמהל ךירצ הנשה תומי ראשב וב ורעג אֹל םאד
 לגה אלב 'יפא ינהמ 'ל םויב ונ ורעג םא מ"מ םיינש 'ל
 ערז ברהו "בנ אנומה ק'מס םשב ןומײמ טה ןושל כ"ע
 םיתוש וימיממו תאוה ץראב לודגו ךלוה ועמש רשא תלא
 ע"ע ר"נק 'יס 'ב קלחב הכלה לש הקמע קמעב םירומה
 רמתסהל וינבל וריִהו תועובש גח רעב תמש 'אב השעמ
 לע תנעשנ איה הארוהה יכ תורוהל ךיראהו ןויסב ד"ּכ םויב
 הרומה לע דגנתהלו קלחל איבהש תויארה ךותמ .ץוצרה הנק
 וירבד המה הלא יכ ריתהל ןריד ןוחנב רתומש רכנ ל"נה
 לקהל ל"נה םימעט ראשל יפורטצאל יזח יזג 'ממ םש םינורחא
 ינאו .ל"כע ד"עלנכ הרעג י"ע תוכוס ברעב 'ל םי לחשכ
 ןורכז ךאלמ רמ 'הומכ ינהוא לצא רשא י"כב םויה יתיאר
 הכלה הרוהש ידמלמ ל"נה אנר ארבג רנג ,הרוהש תוארוה
 ק"שּב ומא תריטפל א"ל םוי לחש לכאל ריתהל השעמל
 בותכ דוע .בר השעמו הרעגה י"ע ש"עּכ רפתפהל חספ ברע
 יצניריפ לה ריענד א"מ ףיעס דל 'פ ב"ח :ט"דה ירקעב
 לחש ימל כ"ג יתרתה רבדה יּפ"עו ריתהל טושפו ןומדק גהנט
 הרעגה יע םויב ונ רפתפהל ר'וה םויב א"וא תולנאל יל םוי
 ?א"ריח ברה ונמע םיכסהו ומצע ינפב לגרה ברע כ"ג אוהש
 ימע םיכממ היהש אטישפ א'דיח ברהו .ד"כע טושּפ אוהו
 תאנה התא רשא ןדאל רככ ֹורפפב והומכ הרוה רככ יכ
 לש ת'ושו םיקספ יבתכנ יכ ףיסוא דועו .רשוי ירנד וירבד
 הריתי אלוק א"ל 'יסב יתאצמ יל רשא .ל"קוצז ?שווירט ברה
 מ"כ םוי ש"עב רופסל םיבורק ראש לע לכאל ריתהש ּחְמ
 םושמ ןאכלו ןאכל הלוע ט"כ םוי ל"סד תוצח רחא ולש
 תהגהמ עמשמרכ אלרו "םיררו תנג נרה תנקסמכו תבש דובכ
 ובר ימכ ונר יכ םגה לקימה רחא ךלה לכאבו 'ת ס'ס א"מר
 ע"ש ייס הער הרוי ןחלשה תרגסמבו .ותרכס ךגנ םיקסופד
 םא םהב ל"זו ויכד םתס 'ממ רימההל םש ךיראה רשא

 יָאקנא ןיא ןריוּבעג ,ה"י 10/18 ,(ינריט) ינרעט לאינד 1

 ,ינריט לאינר ברה---"ט"דה ירקעפ ןופ רּבחמ-לעּב ,ץנערָאלכ ןיא בר ,אנ

 'טשעג ,1124 'ּבעג ,(85012!) יאלווא דוד ףסוי םַײח 2
 ,"םילודגה-םש , םנופ רבחמ-לעּב ,ָאנרָאװיל ןיא 7

 .245 ידנָאריג עז :עיצענעװ ,(סעװערט) שיװירט השמ 3

 יןבקעיןּב יב לטיט ןקיזָאד םעד טימ קרעװ ײװצ 4

 2 + השורי ועשירַארעטיל םכײרנערהע .ל .מ ןופ - דלַאװנורג 5

 יכ הלועה ללכה .יל םֹוי אוהד ק"שענ יורש תבשנ א"ל םוי
 / הרעגכ אוה בושח ומצע לנה יכ ונשח רשא םיקסופ אצמנ םא

 םישלש םויב יוארה ןמזב וב ריעגהל לכונד ןדיד ןרינב המצע
 הלזנה לבאל השעמל הכלה תורוהלו ריתהל קפקפל ןיא המצע
 תאוה תעב יכ לוטמ אלו דנוכמ דעוטב סנכיו טקז רומסל
 םוקמב רימחהל אלו לקהל ,רסא רוסאל תע אלו ריתהל תע
 תוצמ לוע םהילע ולנקי הרות לוע לקהב יכ לקהל לכונש
 / םינינע לע לוע וקרפי אלו הנחו הכהאב םימש תוכלמ לועו
 ונילא ועמשי רתיה םוקמב םהל ביטינ םאו ם'יחרכה רתויה
 יש םנימטמל זיײגיר הפ םולש ךתיבו םולש התאו רופא םוקמב
 ק"פל הרות ר"תכ

 רכמנ דבעל
 החכש ט'ס ל"ז שאטאל םיכח ןב ףסוי

 -ליו ןַאמּפיל רועילא טרעפטנע 1869 רמועּב ג"ל
 ףיוא ,'דיגמה,, ןופ רעּבענכיהַא רעד ,קיל ןפ ?ןַאמרעּב
 רַאפ טלַאה ייצצירפ ר"ד ּביוא ,זַא ,רייא יז ןֹופ גערפנָא ןַא םיע
 ?ףעמ ןלָאצַאּב רע ףרַאדַאּב ,ּב"ש ירפס ןקורד וצ קיטכיװ ױזַא
 ואצוה יד יװ טשינ

 ןוא עקידרעטייװ םָאה ןוטּפָא טעװ ('םימדרנ יציקמ, טסייה'ס)

 ןיא .רעדילגמומ טנזױמ רעכעה עלַא וצ רפס םעד ןקישעצ
 טלָאװ ןקורד סָאד לי ,ןעמענוצ טינ סָאד רע ןעק "דיגמה,
 טקידנערַאּפ טינ ךָאנ ןעמ טָאה ךיוא .ןרָאי ךס ַַא טרעיוהעג

 ךָאנ ןעמ סייו רעּבירעד ןוא ,גנַאגרָאי ןטירד ןופ ןוּבשח םעד

 םעד ןקורד םייב .ןטרעפ םעד ןּביײהנָא שעװ ןעמ ןעװ ,טינ
 ןופ םישרוי יד .ןטײקירעװש ךס ַא ןַארַאפ ןענייז "קחצי רחפ,
 ,טייצ רעד וצ טּפירקסונַאמ םעד סױרַא טינ ןּביג ?עטנָארּפמַאל
 שנ טָאה רעניײק םגה ץ'א רעײז יז ײּב טנָאמ ןעמ םגה
 -נײא ַא רַאמ ,רע טעז ןרעױדַאּב .ןיז וצ .ןופרעד חוזר ןיײק
 .ןח" עשינעילַאטיא יד ןענייז םע עטכעלש ןוא עטרַאּפשעג
 יצקמ, טפַאשלעזעג רעד רעײטשוצ ַא ןּבינ יז ןופ קיניײװ רָאג
 ןעגנירד ןעק ןעמ יװ טול ,השקּב םיש ףױא םינּפַא ."םימדרנ
 .םעד ןּבײהש טכַאמעג 'ע סָאה ,ןש וצ רב ַא םע ןופ
 ,קחצי דחּפ ןופ רעציזַאּב םוצ יּברעטיװ ה יננח דוד בר
 ןוש סע טעװ רעכלעװ ,ץע ךוּב סָאד ןקישרעּביא לָאז רע

 .ןיװ ןייֵק קוחה .ןיא ןקישּפָא ןַאד
 -כױרַא םעד 1889 לולא שרוח-שאר יע טקנַאד ןירוט ןופ

 סָאװ ,ןרענַארג קיזיא לאיתלאש ,וירּב סָאטַאצול ןופ רעּבעג
 ןקיבלעז םעד ןיא .ְךוּב ןיא טנָאמרעד םיא ךיוא טָאה רע

 1804 ,"דינמה,

 רעשיּכָאזָאליפ רעד

 םעד 1856 טעדנירגעג ,1882--1819 5

 ."םימדרנ יצ'קמ} הרבח יד ערעדנא טימ ןעמאזוצ
 . לוטיט םעד ןבעגעג םיא טָאה גיצּפײל טעטיסרעויניא ןופ טעטלוקַאפ

 .רָאטקָאדײױרע

 .אוטנאמ ,(621221) יצצירפ ןהּכ לאפר (ןויצ-ןּב) ָאטעדענעב 6
 הֶּת5ּ! ןופ דנא"װצ רּבחמ ,רעלעטשטֿפירש ןוא רָאטקָאד ,1844-+- 6

 .1878/0 אמוג טרָאד תומילשּב ,1815 ָאנרָאװיל ,"םיניע

 ,1156--1079 ,יטנַארּפמַאל לאומש ריב ףסי ?

 ."קחצי דחּפ, ןופ
 .82 לארשי ילודג תודלוּת ,ידנַאריג עז ;אוטנַאמ ןופ 8

 רעּבעגסיױרַא

 / טּפַאשלעועג יד ."םיניע חתּפ, רַאפ
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 ןיא רעײטשרָאפ .ַא וצ (טסוגװַא ןט:3 םעד/ רע טּביײרש רָאי
 ססוו68/0 4ג/- ןופ םוירָאטַארוק ןופ דילגטימ .ַא רעדָא םיור
 (ןוששּב םיט םתבאשו 'נש הכרב היהו רדפל ,) 1884 ?(.  םֹומֹוסס

 ,עירַאגלוּב ,ק וש טשור ןיא :וקינָאליפ .קחצי = 'ר - טנערפ .
 ןיא ךעלטנפע תווצמ יד ןפױקרַאפ ןעמ געמ יצ . ,ן'ע יב

 שידַײטלַא ןוא שרוקףושל ןיא ןעגנוקרעמַאּב - םולּבלעגניר ע

1 

54 

 .הֹּבוּתּכ רעד ןיא ןדנ םעד ןּבכײרשנירַא זומ ןעמ יצ  ןוא לוש

 בקעי (ט"מרּת טבש ה"כ) 1889 ךיירנערהע טקנַאד םיח ןופ
 סױרַא רע טגָאז,?ןסקַאְז רואינש ."ןירדהנפ, ןייז רַאפ ?ןענַאמפייר

 ?וטס ַא ןעװעג זיא רע ןעװ טייצ רעד ןופ ךָאנ טקעּפסער ןיי

 יש : 4.טנעד

 ' הי ןטאש ןופ שידיי-טלַא ןוא שדוק-ןושל ןיא ןעגנוקרעמָאב ןוא םעיצַאמַאנדַא
 (עשרַאוו) םולּבלעגניר ,ע ןופ

 ןיא ןדי יד ןופ עטכישעג עטפטלע יד קידנשרָאּפ-
 ךס ַא ןענופעג רעכיּבסטכירעג עקיטרָאד ןיא ךיא ּבָאה ,עשרַאװ
 עשינייטַאל ץיחַא לֶּפעַק- ןיא .ןּבָאה עכלעװ ,ןציטָאניסטכירעג
 ?יאערּבעה עקיזָאד יד .עשיאערּבעה ךיוא טַאהע ג ןעגנוקרעמַאּב
 =טנַא יז .1437--1433 ןרָאי יד ןופ ןעמַאטש ןעגנוקרעמַאּב עש
 ךיז טדער'פ עכלעװ ןגעװ ,םרָא םעד ןוא ןעמענ יד ןטלַאה
 יד ןיא זיא ןלַאפ ענלצנייא .ןיא ..ןצימָאנ ענעּבעגעג יד . ןיא
 רעד חול ןשידיי טול ןּבעגעגנָא ךעלּפעק עשיאערּבעה עקיזָאד
 ; טכירעג ןרַאפ ןענַאטשעג ןענייז םידדצ יד ןכלעװ ןיא ,גָאמ
 .שיאערּבעה ןיא ןיד:קסּפ רעד ןַארַאפ וליפַא זיא לַאפ ןייא ןיא

 עקיּבלעז יד טַאהעג ןּבָאה סעיצַאטָאנדַא עשיאערּבעה יד
 ךיז ןעניפעג עכלעו ,ךעלּפעק עשיניײטַאל יד סָאװ ,עּכַאגּפױא
 טנעלפ רעּביײרשסטכירעג רעד .ץיטָאנסטכירעג רעֶדעיַא ןופ שאדּכ
 םיכוסכיפ ענעריײשרַאפ יד רעכיבסטכירעג יד ןיא ןרילָאקָאטָארּפרַאפ
 ןכרוד רע טקידיילרע שטפרַאדעג ןּבָאה עכלעו ,םידדצ ןשיוװצ
 :לעװ ןיא ,געט יד ךיוא יװ ,םידדצ יד .ןופ רדס םעד-..טכירעג
 טנעלפ ,ןרעװ טכַארטַאּב טלָאזעג טָאה ןינע רעסיוועג א עכ
 םיכופכיס יד יװ ,ייר רעד טול ןעמוטשַאּב. רעביירשפטכירעג רעד
 ןגעװ ,ךעלּפעק עשיניטַאל יד .ןרָאװעג ןדלָאמעג םיא ןענַײז
 ןעוװעג ללוּכ ךיז ןיא .ןּכָאה ,טדערעג ןּבױא ןּכָאה רימ עכלעוו
 ןרַאפ ןינע ןַא טַאהעג ןּבָאד סָאװ ,םידרצ יד ןופ ןעמענ יד
 יי .טכירעג

 םקעדניא םעד ןטערצרַאפ ןּכָאה ךעלּפעק עשינייטַאל יד
 יד ןכוזוצפיוא טיײקכעלגעמ יד זנוא טיג רעכלעוו ,רעטסייר) -

 ןַא ,קוליח םעד טימ רעּבָא ,(טרָא רעדָא ןָאזרעּפ עקירעהעג
 =עג רעטרע רעדָא ןכַאז ,ןעמענ ןופ רעטסייר רעקימנייה רעד
 רעדעי רעּביא ןיא טרָאה תעּב ,ךוּב ןופ ףוס םוצ ךיז טניפ
 טלדנַאהפ ןשטנעמ עכלעו ןגעװ ,טריטָאנרַאפ  ןעוועג ץיטָאנ
 עקידשדוק:ןושל יד ָאזלַא .ץיטָאנ רענעּבעגעג רעד ןיא ךיז
 -ַאל יד סָאװ ,קעוצ ןקיּבלעז םעד טַאהעג ןּבָאה סעיצַאטָאנדַא
 ריקנַאּב ןשיריי םעד טרעטכײלרַאפ .ןּבָאה יז ; ךעלּפעק עשיניימ
 םענעּבעגעג ןיא טָאה רע סָאװ ,תובוח-ילעּב יד ןכוזוצפיזא
 .ךוּבסטכירעג ןיא  ןעניפעגסיוא טלָאװעג .טנעמָאט

 .סעיצַאטָאנדַא עשיאערּכעה יד ןדניװשרַאפ 1427 רֶאי ןיא
 .טינ רימ ןסיײװ -- ןעשעג זיא סָאר הּניס עכלעוו בילוצ

 1 פוסתו;וש

 ןּבילּכרַאפ זיא סעיצַאטָאנדַא עקידשרוק:ןושל יד ןיא תויה
 יד ןופ ךַארּפש-סגנַאגמוא רעקיטײיצרַאפ רעד ןופ רוּפש ַא
 .ןענעקַאּב וצ רעטנעענ יז טימ קיטיינ רַאֿפ רימ ןעניפעג ,ןריי

 יד ןָא ןּביג עכלעװ ,סעיצַאטָאנדַא עשיאערּבעה יד 4
 --ןכעלטפירק ןופ ךיוא רָאנ .דצ ןשיריי ןופ זיולּב טינ ןעמענ
 ןרעוו יז יװ ,םעד טיול ןטסירק יד ןופ ןעמענ יד ןריטַאנרַאפ

 --דצ ןשידי םעד ןופ ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא טדערעגכיוא

 .שיאערּבעה ףיוא
 :רענייטש ַא ױזַא

 (201:012)) ָאוװטסנווז ילוקימ == 141001גט9 06 30ס9!סשס

 (12/052) שוכי == 12000ע9פ (11600252) שרטּפ -= ת6/זטפ
 (021068) גוּב ייד =-10262ט0815 + ((626151) יקטריצ=-(:21:85
 (242616|) יצמ == (5 (30ס1511) יקסייו == 1זטטמעּפ

 (ת/01526) הׂשמ == 10 (86000סז) רודגיבא == 1040/

 (012) ארוע == 1228/װ5 (1068014) קחצי == 1224

 (105214) קישניפ == 206 ןפיש רעדָא ןפש == 516ק/2גמעפ

 ףיוא רעּביא ןדיי יד ןצעז ןטסירק יד ןופ ןעמענוצ יד

 | :רעגייטש ַא ױזַא .שדוק-ןושל
 סזספסזוטפ נ150210ז == ;ייד רוגירג ןרעשיפ רעד רוגירגו

 ןח10125 ןנפסג'סז --גייד יצמ |רעשיפ רעד יצמ}
 ןסגגממספ 1091 = ךורא ׁשֹוכי |רעגנַאל רעד שוכיו

 ףיוא רעטרעוו עשיליופ ןופ עיצּפירקסנַארט רעד ןיא 3

 םָאד .ץנעװקעטנָאק םוש ןייק ןקרעמ טינ ךיז טזָאל שיאערּבעה

 רעדיװ ,"ילורפ,, לָאמַא ךיז טּניירש (/גזט/6) עלורַאּפ ףרָאד
 ."איילחּפ , לָאמ רעדנַא ןַא

 יַאּפָא) טּפא ןבעל ףרָאד א ןיא 1818 'ּבעג ,ןאמפײר בקעי 2 :

 .1888 ּב"טּפ ,"ןירדהנס} ןײז .ןישערבעש ןיא 1805 'טשעג ,(וָאט

 ויא רע ואװ ,דָארּב ןײק 1830 ןעמוקעג ,1892--18160 3

 .דידי א סרעטרע ןעװעג

 יַאב ותעשּב ּבָאה ךיא סָאװ ןריּפאּפ לטניִּב ןבלעז םעד ןיִא 4

 לַאירעטאמ שּפיה ןַארַאפ ךיוא זיא ל"ז ןרענילרעב םהרייא ןופ ןעמוק

 ןטנעמוקָאד ענעי .ָאשזדער קחצי רעװש סכײרנערהע וצ ךײש זיא סָאװ
 .טײהנגעלעג רעדנא ןַא יב ןריקילבוּפ ךיא לעװ

 --אװ ןיא ןדיי יד, ט"דא גנולדנאהּפָא ןַא ןופ גוצסיוא ןא 5

 ןטסקעט עחעװש לייט א ןענעַײלכרודַא םיב .(152/ רַאי םוצ ןיּב) "עש

 "עװ ,ךײרנײװ ר"ד ןוא יקצענעמַאק ר"ד קיפליהיב ןעװעג זנוא ןענײז
 .קנַאד ַא ּפָא ָאד ןביג רימ ןעמ
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 רעטנוא ךיז טּבירש "כקעי. .די רעװעשרַאװ רעד 4
 ."בקעי, טָאטשנָא (/ג66ט ==) "בוכי

 "םירַאזַאל,, ןעמָאנ ןטימ דיי רעװעשרַאװ רעטייווצ ַא 6
 וצ ףרַאד סע יװ טָאטשנָא ,"רזע, רעטנוא ךיז טּביירש (1.42גז5)
 םעד ךרודַא ָאזלַא טזָאל רע -- ,'לאירזע, רֹעדָא "רועלא, ןייז
 =רַאפ םעד ּבילוצ סע רע טוט תועמשמ .טָאג -- "לא, ףַארט
 םיהלא 'ה םש תא אשת אל ןעמָאנ סטָאג ןדײרוצסױהַא רעװ
 ןעמָאנ ןמימ דיי רערעדנַא ןַא טוט עקיבלעז סָאד .(אושל
 ּבילוצ ,:לא, ןָא "רשי, רעטנוא ךיז טּביירש סָאװ ,"לארשי,
 .ןּביױא סָאװ ,םימעט עקיּבלעז יד

 ןטקַא-סטכירעג יד ןיא ךיז רימ ןּכָאה לָאמ קיצנייא ןייא 6
 ,זנס0!1600102ז == "רענלימ, טרָאװ שידיי ַא טימ ןפָארטעג

 ןצעזרעּביא םָאד זַא ,ןרעװ טקרעמַאּב :ךָאנ ףרַאד ָאד
 ףיא שדוק-ןושל ןיא }גמ תוטַע} ןעמָאנוצ ןכעלטסירק םעד
 1סח- ןעמָאנוצ , ןשינײטַאל םעד זנוא טנָאמרעד ;"ךורא שוּכ,
 יֵצַאּב וצ ףױא גָאט ןקיטנייה ייּב טכיורּבעג ןעמ ןכלעוו ם'ומטפ
 "ךורא, .ןיא יס !.סחַפֹומטפ ןיא ייס .שטנעמ ןכיוה וצ ַא ןענעכ
 .קווח לסיּב ַא ךיז טליפ

 יא

 וצ יאדּכ זיא ןטגָאזעגנּבױא םעד ימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 ןגעװ ,ה"י ןט:אש ןופ ןטנעמוקָאד עשיאערּבעה ןגעװ ןענָאמרעד
 -עיּבָאס רעקירָאטסיה יד ןטעּברַא ערעייז ןיא ןלײצרַאפיס עכלעוו
 ןּנָאה ךיז ןלָאז ןטנעמוקָאד עקיזָאד יד .קנערפ ןוא יקפנַאשטש
 װיכרַא .ןשיטָאטש רעװעשרַאװ ןקילָאמַא םעד יא ןענופעג
 -עיּבָאס רעקירָאטסיה רעשיליוּפ רעד = .(זסוו?ששוצזו 11615816)
 ןּבירשעג ןּבָאה ןטנעמוקָאד עקיוָאה יד זַא ,טניימ יקסנַאשטש
 ?יאערּבעה יד טשרעהַאּב ןּכָאה עכלעוו ,רעּביירש עכעלטסירק
 טינ טנייה ןיוש ןענײז ןטנעמוקָאד עטנַאמדעד יד .ךַארּפש עש
 אזסמ))  ויכרַא-טּפױה םעד ןיא טכוזעג יז ןּבָאה רימ .אצטנּכ
 ןגָארטעגרעּביא ןרָאי רע:80 יד ןיא טָאה ןעמ .ןיהואוו (016וש06
 -- ויכרַא ןשיטָאטש רעװעשרַאװ םעד ןופ ןטנעמוקָאד עלַא
 .ןענופעג םינ םרָאד יז ןּבָאה רימ ןוא

 ףיוא ןפָארטעגנָא רימ ןּבָאה ןשינעכוז עקיזָאד יד טָא יי
 ןּבירשעג .,ןטנעמיקָאד עטנַאסערעטניא רעקינײװ טינ ערעדנַא
 -עג ןּבָאה עכלעװ ,ןטעמרַאּפ 5 ' ןענייז סָאד .שדוק:ןושל .ןיא
 .רעכיב עכעלטסירק עכעלטמַא רַאפ דנוּבניא ןַא םלַא טניד
 ןגעװ ,ןטנעמוקָאד ענעי טינ ןענייז ןטעמרַאּפ עקיזָאד יד םגה
 ןעניפעג ,יקסנַאשטשעיּבָאס ןוא קנערפ ןּבירשעג ןּבָאה'ס עכלעוו
 ורטורפּב ןלעטשוצּפָא ךיז יז ףױא קיטיינ רַאפ רעּבָא  רימ
 .עטכישעג-רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ םײַאּכ רעייז בילוצ

 ןופ :עגַארּפ יד זנוא ךיז טלעטש ןטשרע םעלַא םוצ
 ףיורעד ? ןטסירק וצ ןעמונעג ןטעמרַאּפ ענעי ךיז ןּבָאה ןענַאװ
 ןלױּפ ןיא ןריי ןופ עטכישעג רעד ןיא רעפטנע ןַא רימ ןעניפעג
 ןגעװ ןליײצרַאפ וצ טסײװ סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא
 .רַאפ שידײ טגעלפ ןעמ עכלעוו תעּב ,ןריי ףיוא ןעמָארגָאּפ

 -יריי ןריקסיֿפנָאק ךיוא ןעמ טנעלפ טּפָא רעייז ,ןעמענוצ ןנעמ
 נעװ ַאזַא ףיוא יאדַא ןענייז ןטעמרַאּפ ערעזנוא .םירפס עש
 / -ענ ןענייז ןטעמרַאּפ יד תויה .טנעה עכעלטכירק ןיא ןעמוקעג
 :נייא םלַא טצונַאּב יז עטמַאַאּב יד ןּבָאה ,עקרַאטש רעיײז ןעװ
 ןפוא םעד ףוא ןוא ,רעכיּב עכעלטמַא ענעדײשרַאפ וצ רנוּב
 תער ןופ ןרוּפש עטסטלע יד שעמּכ ןּכילּנרַאפ זנוא ןענייז
 .ןלױּפ ןיא רוטלוק רעשידיי

 רימ תעּב ,ונוא ךיז טלעטש סָאװ ,עגַארּפ עטייווצ יד
 ?רע זיא טלַא יװ :זיא ,טנַאה רעד ןיא טעמרַאּפ ַאזַא ןשלַאה
 יד ןופ ןעמוקַאּב רעפטנע ןקידכרע:יפל .ַא רימ .ןענעק ףיורעד
 עדי ףיױא ךיז ןעניפעג סָאװ ,(ןעגנוקרעמַאּב-דנַאר) תוהנה
 =עּפש ןענַיז סָאװ ,ןעגנוקרעמַאּב עקיזָאד יד .טפקעט ןופ ןטיז
 ןממטעּפש עמַאס םעד זנוא ןענעכײצַאּב ,ןרָאװעג ןּבירשעגוצ רעט
 .ןענַאטשטנַא זיא טעמרַאּפ רענעּבעגעג בעד ןכלעװ ןיא ,ןימרעט
 שיליוּפ ןיא ןּבירשעג ןענייז ןעגנוקרעמַאּב עטנָאמרעדנּבױא יד
 עשיליוּפ ןוא עשינײטַאל יד .שדוק:ןושל ןוא שידיי ,ןײטַאל ןיא
 -ַאּב עפעלטּפירק יד ךרוד ןרָאװעג ןּבירשעג ןענייז ןעגנוקרעמַאּב
 רעכיּב ענעדנוּבעגניא שעמרַאּפ ןיא יד ץיזַאּב סעמעװ ןיא ,עטמַא
 ןיא טינ ןעייטש ןעגנוקרעמַאּב עקיזָאד יד .ןענופעג ךיז ןּבָאה
 =טנַא יז ; טפקעט ןקירשדוק:ןושל ןטימ גנַאהנעמַאזוצ םוש ןייק
  ןדנוּבעגנײא זיא םָאװ ,ךֹוּב ןופ לטיט םעד ךעלנייוועג ןטלַאד
 ןעמָאנ:עילימַאּפ ןוא ןעמָאנ םעד רעשייו ,טעמרַאּפ רעזנוא ןיא
 ,ּתונוּכשח ענייז ,טרעהעג ךוּב סָאד ןעמעװ וצ ,ןטמַאַאּב ןופ
 .המודּכו ךוּב םענעדנוּבעגנייא טעמרַאּפ ןיא םעד ןופ עטַאד יד

 רעדָא עשידי יד ןגָארט רעטקַארַאכ ןרעדנַא ןַא ירמגל
 ןיא סָאװ ,טסקעמ םוצ ץַאזננעק ןיא .ןעילַאניגַאּפ עשיאערּכעה
 רמוס ןופ טנַאה רעשיפַארגילַאק רעד ךרוח ןרָאװע ג ןּבירשעג
 טימ ןּבירשעג ןעילַאניגַאּפ יד ןענייז -- הביתּכ ג"א רעד טימ
 רעדָא הבישי-שאר םעד ךרוד אמתסמ ,טפירש רעטושּפ ַא
 ַא ןּבירשעג שייז רעד ףיוא ךיז טָאה סָאװ ,רענרעל ןרעדנַא ןַא
 טלָאמעד רעד ןיא טסקעמ ןופ ןלעמש ערערעווש יד ןופ שטייט
 --שידײ ה"ד ,ןריי עשיליוּפ יד ןופ ךַארּפש רעטדערענ
 עשידי עקיזָאד יד ּבילוצ טָא .שיאערּבעה ףיוא לָאמליײט רעדָא
 יז םירָאװ ,טײשַאּב ןפיורג ַאזַא ןטעמרַאּפ ערעזנוא ןּכָאה תוהגה
 יד ןופ ךַארּפש רעטדערעג רעד ןופ ןרוּפש עטפטלע יד ןענייז
 .שידיי ןופ ה"ד ,ןדיי עשיליוּפ

 יד ןּבײרשַאּב רימָאל ,ןעגנוקרעמַאּב ענײמעגלַא יד  ךָאנ
 ןופ םענייא ןופ שייז רעקידנסיורד רעד ףיוא .אֿפוג ןטעמרַאּפ
 ;1576 רָאי סָאד :עטַאד עשיניײטַאל ַא ךיז טניפעג ןטעמרַאּפ יד
 ןױש טעמרַאּפ רעזנוא ךיז טָאה 1976 רָאי ןיא זַא ,ה"ד
 ןסָאלג עשיאערנעה יד טול .טפירק ַא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןענופעג
 ךָאנ טמַאטש טעמרַאּפ רעד זַא ,אנקפמ רעד וצ רימ ןעמוק
 טנעמגַארֿפ ַא זיא טעמרַאּפ םעד ןופ ןכוּת רעד .ה"י ןט-צ ןופ
 ןהַאפ רעווש ןעװעג ןענייז ןלעטש לײמ ַא תויה ."והימרי, ןופ
 רעונוא ןענופעג ךיז טָאהס טנעה סעמעװ ןיא ,טסידומלּת
 ׁשָא .טשטיטרַאפ ײז טייז רעד ףױא ןיז רע טָאה ,טעמרַאּפ
 .תוהגה ענייז טימ אפוג טסקעט םעד רימ ןּבָאה
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 א א אראן

 םקניל ןופ תוהנה | ה םוג םטכער ןופ תוהגה

 וצ ןיכאמ ליװ ךיא ןיג וצ
 ןאיג

 ..,םיפיסא ףסא .,.

 םיניאת ןיאו ...
 םאוב ןיגייו םעד ...הניא תב

 הלעהו
 ןלא | רעפעלּב| ריטילּב יד
 ןןבלַאּפרַאפ} ןיבלב רוב

 לבנ הלעהו ...

 '8 םורבעי םהל ןתאו | םורבעי םהל ןתאו
 םהל היהּת תאֹז (שוריפ)
 תא ןרוכעיש ליבשב
 הרותה

 ןיגייווש ןיכאמ {מָאה} טה ונמידה
 ןזנוא) שנא

 טעמרַאּפ רעזניא טָאה ןעגנוקרעמַאּב עקידנּבױא יד רעטיוא
 :כרודַא ךעלנעממוא רעּכָא זיא יז ,ןעילַאניגַאּפ .ערעדנַא ךָאנ
 רעקידנסיורד רעד ןופ זיא טעמרַאּפ רעד םירָאװ ,ןענעיילוצ
 ?יאור ךעלקערש ,דנוּכנייא םלַא טַאהעג טָאה רע עכלעו ,שיז
 .טרינ

 .ה" ןטיאט ןופ טמַאטש טעמרַאּפ רעטייוצ רעד 9
 סָאװ ,טפירשפיוא רעשיניטַאל רעד ןופ סָאד ןעגנירד רומ
 ןוא טעמרַאַּפ ןופ טייז רעקידנסיוהד רעד ףיוא ךיז טניפעג
 רעזנוא .!מפסזוקווסח65 2641152 1450, תל 19 :יװַא ךיז טנעייל

 ."םירבד, רפס ןופ טנעמגַארפ .ַא זיא טעמרַאּפ

 ןעמענ עשיֿפַארנָאעג - טּכילגַאט -+

 ) ןיא ןןגייפ} ןינייו םיכינ
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 ,ה"י ןט-אץנ ןופ טמַאטש טעמרַאּפ רעטירד רעד 63
 ךיז טניפעג סָאװ ,1590 עטַאד עשינײטַאל יד טזײװַאּב'ס יװ
 עקידרעטייוו יד םעד ץוח ךיז טניפעג טעמרַאּפ ןפיוא .םיא ףיוא
 116202 2152240544 תממו 90 61 :טפירשפיוא עשינײטַאל

 .91 28ג4//טזמ 512 24 / תוג! (12/060גזח

 טנעמנַארּפ ַא ןופ טײטשַאּב טעמרַאּפ ןופ טלַאהניא רעד
 .שוריּפ ַא רעטנוא טמוק הווצמ רעדעי ךָאנ ;  תווצמ ג"ירּת ןופ
 ןפיוא .ם"ּבמר ןופ "תווצמה רפס, סָאד סָאד זיא ךעלנײשרַאװ
 .תוהגה עשיאערּבעה .ןַארַאפ ךיוא ןענייז טעמרַאּפ

 ןענייז טעמרַאּפ רעזנוא ןיא עטסטנַאסערעטניא עמַאס סָאד
 ןטלַאהרעד שירפ רָאג ןענייז סָאװ , ןטנעמַאנרָא עניישרעדנוא יד
 :רַאּפ רעד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,גָאט ןקיטניה ןזיּב ןרָאװעג
 :ַאנרָא עקיזָאר יד .ךוּב ַא ןופ דנוּנייא םלַא טנידעג טָאה טעמ
 לשמל יװ ,תװצמ יד ןופ תובית:ישאר יד ןריצַאּב ןטנעמ
 ןלעטש ןָאפ םענייש ַא ףיוא ."השע תווצמ, רעדָא "תבהאוע
 ַא ןיא זָאה ַא ,ךאלמ ַא ןופ לגילפ רָאּפ ןטנעמַאנרָא ערעזנוא
 לגיופ ןשיטמַאטנַאפ .ַא ןוא עיצױַאּפ רעקידנעייטש

 ןט-צעז ןופ טמַאטש סםָאװ ,טעמרַאּפ ןטרעפ ןפיוא 4
 ןיא טפירשפיוא ןַא ןַארַאּפ טייז רעקידנסיורד רעד ףיוא זיא ,ה"י
 1620 סז8סש5עג ,אתחו 91 הי 213 : ךַארּפש רעשיניײטַאל רעד

 השרּפ "תומש , רפס ןופ גוצמיוא ןַא זיא טעמרַאּפ רעד
 רעד ןיא "הלודג הרוסמ, שוריּפ ַא ךיז טניפעג ןטנוא ."להקי,
 ףֹכיּת טײג טסקעט ןשיאערבעה ןרעטנוא ."הנטק הרוסמ, יד טייז
 ."םלקנוא םונרּת,, רעד

 רנַאלןנרוּב ןקירתונכש ןופ ןוא ײקַאװָאלסָאכעשט ןופ ןעמענ עשיַּארגָאעג יד
 םירוקמ עשידיי יד ןיא

 (ןיוו) טכילנַאט .י ר"ד ןופ

 ןיא ןדיי רעניוו יד ןופ ןטקַא-השורי יד קידנטעּברַאַאּב
 ןטייקירעוש ךס ַא רעײז טַאהעג ךיא ּבָאה ,ה"י ןט:18 ןוא ןט?7
 עשיאערּבעה יד ןיא ןעמָענ עשיפַארגַאעג .יד ןלעטשוצטסעפ
 ןעמענ יר ןענעז ןטלעז טשינ .תוּבותּכ ןוא תואווצ עשידיי ןוא
 ןּבעגעג ןענעו לָאמטפָא ,טשרערנַאעגרעּביא ןצנַאגניא ןעוועג
 ןוא טייצ ךס ַא קיטיינ זיא'ס ןוא ,תוביּת-ישאר יוװ טשינרעמ
 ,ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּבוצסױרַא ףיוא ימ

 -לעוו ,ױדנַאל דערּפלַא ר"ד דובּכל ךוּבלמַאז ַא ןיא

 וצ ןסיוװ ןייז ןופ רצוא ןכייר ןטימ ןרעג לָאמעלַא זיא רעב
 ןכער ,טרָא עקיסַאּפ םָאד רָארג זיא ,ןקיצניא רעדעי ןפלעה
 רעווש זיא סָאװ ,ןעמענ ןופ גנורעלקרעד ַא ןעגנערּב וצ ,ךיא
 ימ ןרָאּפשרַאפ וצ םורַאּײװַא ןוא ,ןריציפיטנעדיא וצ יז
 ,דלעפ םעד ףיוא ןטעּברַא םָאװ ,ערעדנַא רַאּפ ןשינעכוז ןוא

 ךעלכַארּפש ךיוא זיא לטעצ עטלעטשענפיונוצ סםָאד
 ןעמענ יד ןופ עיצּפירקסנַארט יד ,טנַאטערעטניא רָאנ ויּב
 .ננושרָאּפ-שידי רעד רַאפ קיטכיו .רעייז זיִא

 ןעניפעג םָאװ ,ןעמענ עשיּפַארגַאעג יד ָאד גנערּב ךיא
 ןופ ,םירוקמ ערעדנַא ןוא תומּכסה ,תובושּתו:תולאש ןיא ךיז
 =לעוו ,(דנַאלנעצנייה) דגַאל:ןגרוּב ןופ ןוא ײקַאװָאלסַאכעשט
 ,ןפערט וצ רעווש קוק ןטשרע ןפיוא זיא םע עכ

 ןענעו סָאװ ,ןעמענ יד ךָאנ
 יד ּפַא טלגיּפש עכלעוו ,עיצפירקסנַארמ יד טמוק ,תויתוא

 ,תומוקמ ענעי ןיא ןעמונעגנַא זיא םָאו ,ךַארּפשסױא עיונעג

 טנייה ןרעהעג סָאװ ,רעטרע עשירַאגנוא עקידרעירפ יד וצ

 =נירג ןענַאק ךיז לָאז ןעמ ידּכ ,ןּבעגעגוצ זיא ,ײקַאװָאלס וצ

 םעדכַאנ ןוא ןעמָאנ רעשירַאגנוא רעד רעירפ ,ןריטנעירַא רעג

 : ,רעשיװַאלס רעד
 ײקַאװַאלס ןיא רעמרע יד ןופ ןעמָאנ רעשידיי רעד

 ןיא ןוא ןעמָאנ ןשיוַאלס ןרעטלע םנופ ןעמונעג דימּת זיא

 ,היאר ַא---,ףורנָא ןטסטלע םעד ןופ ךיוא רעדנעל ערעדנַא יד

 .עטלַא רַאנ ןענעו ןדיי יד ןופ םיבושי עקיזָאד יד זַא

 עשידיי טימ ןּבירשעג

 רוטַארעטיל
 606ז002012 |1302102 26 םזגממ טמ0 /{. 1ז6/02חח-

 166150068 2:601ז2101246 18. 1888.
 2. 1200ג0 טמ0 4. 3020051ס1מ 10019006 1:0102/-

.1616 
 0. 820װ60 10ג2ץגז 251100 526006. ןַק א, 41

 13. 30 2009161ח.
 1ז064װ015 ות 3016ת.

 (6916ז16ע 1. 111510119סװ-ק608ז2ה150165 7/071סזטסה
665 1014461411615. 

 1016 10500ז1460 065 2660 10060-

 (22) ךוּביודנַאל



 מ כילגַאט .י 530

 .אטז'טגזמ. 51 20ז2ה2ח ,םאהערבא

 .ײקַאוָאלס .0026. טפועג .אלוא

 ,ײקַאװָאלס ,009560ז/ 11טת!גט 1140580:* !1טמסץ66 ,ד"וא

 טטף1. 5410144 טןװסוע. 510060546 ;6066 ,לעהיא לעהוא
 ,ײקַאװָאלמ .,0

 3/0166 ,ץיטוה

,80596. 6 

 .ײקַאװָאלס

.02, 

 ,ןרעמ

 ,ץיטוא
 .אטיוא
 ,דיוא עז ,ףרָאדסנוא

 .ןעמייּב

 ;ײקַאװָאלס .טזאומ. טזזסמ} ,ןימרוא

 .ןרעמ .80517102 20516016. ,ץילרטסוא ,ץילרטשיוא
 :ײקַאװָאלס .2465 ,שמא

 .ןרעמ .םוט'מנק. םוושגמסש1:2. 1ט200006 ,ץינּבײא ,ץיניביא

 ףעמייב .2266 ,ארגיא

 ,דנַאל-ןגרוּפ .196031201. 1615ז02ז08 ,לורב ריע ,טאטש ןוייא
 .ײקַאװָאלס .106. 10ג72. ,עוועליא

 .יושילעה עז .ואשילא
 ,ײקַאװַאלס .9001806'01. 2154 ,עבאטשילע ,עבאטשילא

 .ײקַאװָאלס ,84571גח, (052/2ח7 ,ןאלפא

 25200ע412 ,אפנעטא

 ,םאטש ןזייא עז ,ש"א

 .800066 םטסתג ,אנבאב

 .ם2ו/ט6 824. ,יוטאב

 ןעמייב .8206/21 ,איולטב ,יולטאב
 .ײקַאװַאלס .םמ'שוק, 828ח, 22מ0ע06 ,ץיוואנאב ,ץיווינאב

 ,ןרעמ .םספע'ש112: 80940606. 80540066 ,ץיווקסאב

 ,ןרעמ .םיזׂתזוש. 1012. 8110/06 ,ץינטריב ,ץינטראב
 גײקַאװָאלס ,8015002. 80154 ,אשראב

 ,ײקַאװָאלס ,80900248 ,ןאשאב

 ,םנופסח'שו12. םט!פ:װכש1:2 ,ץיפשעדוב

 ,לסמיב ,לסמוב ,אלטמוב
 .801651גש

 ,ראסקיב ,עדאסקוב

 .ץנעויפ עז ,ץנעוב
 .ןעמייב .אסטסעטפסנטסש-. אאסטסע82סע ,האיב

 ,ײקַאוָאלס .814פ0ח. 1א289010656. /614ג 83164 .,שטיב

 .ןעמָאנ םעד טימ עכעלפסע .012'85-

 .ןעמייּב

 ,ײקַאװָאלס

 .ןרעמ

 ןטהזמ'5'. ןטמפסוח2!גג- 84

 .ײקַאװָאלּס - ,4

 ,ןאימשיפ עז ,ןאשטמיב
 ,םחסס'אסש02. 02!26060062 860601407ג ,ץיוואקאדענב

 ,ײקַאװָאלס

 ;ןעמייב ,860װ/ת: 8600ץ06 ,ינכעב

 .ײקַאװָאלס ..86190046.+ 6 ,יקשטעב

 הק .86ו6.':2 6 .ווקצעב

 .ײקַאװָאלס .80026'8. 2052022 8050026  ,ץאשעב

 .ײקַאוָאלס .80תזמוּפסװ 162/0017 ,כ"ב

 ףרעמ .טמש'זופסנ 81006. 08. 8:061 ,רורב ,אדורב
 ףרעמ .םזתמ+ םזומת2, 2106 ,אנורב

 ,ןעמייב .81200618 ,שדנרב ,סידנרב

 '.,(1428) 81006 :((069161/6ע עז) םירוקמ עטסטלע יד ןיא 1

 2 םזטממס 1223.

 540 ןעמענ עשיֿפַארנָאעג -

 ,ןײקַאװַאלס .ם1ספ'/ס. 86:620. 8162074 .,עוועוערב ,אווזערב

 .יײקאוָאלס ,8169מ06. 1429ץ} 8616202. 216200 אנוערב

 ףרעמ .0050/ 2051603 ,לטסאק ,לטסנ ,ליטשאנ ,ליטסאג
 ףרעמ .60066ו0 1601606/4  ,ןייטיאנ ,ןייטױג

 ת 6004'4066 606שפ08 ,שטבינ ,שטיביג

 ףרעמ .060'מ2. 6060109. 1106סחֹומ ,ןגנודיג ,גנודיג

 א ףרעמ .6)02. 0292 ,יאנ ,יײאג
 .ײקַאװָאלס 02)מ0. 0212: ,ננירייג

 ' .דנַאל-נרוּב .619509. 1460061 {/ןע8ז. (0855/82 ,גנוסיג

 ' .עמייב ,1620ט. ,ימאלג

 .ײקַאװָאלמ .612066. (02120:2 022004(  ,עטנאלג ,עדנאלג

 .ײקַאװָאלס .06ש'ש. האג2ץ 6066002 6061 ס0ע66 ,ץיוועג

 .ײקַאװָאלס .סז8מ5. !סזסזוקג. !אזטקג .עפורג

 .ןרעמ .םסט'ופסהגג. 100215002ט3 ,ושטיבאד ,יושטבאד

 .ײקַאװָאלס ,םסטז6. האג8צ םססזסמצ. 2002 ,ארבאד

 .ןרעמ .1001100122- ,ואלפלאד

 .ןהעמ ,ןסגזמט'500112. 10גח180150816 ,ץישרעבמאד ,ץישבמאד

 .ןעמייב .םזטשפסחסשס. תֹושוּפסוגנ ,עוועשיוויד
 10120/חווז'פסמ+. 12149ט16112/02. 001220111651 ,טשערימאגארד

 .ײקַאוָאלס

 ,ז65ח'ק. 5112550112. 501220166 ,ץינזערד ,ץינזירד

 ,;0110זנס. 401610ת12ג. 1016010ח12 ,עמעטירד

 .ץינירד עז ,ץנשרד
 .ײקַאװַאלס .קהגתּפסמ'ש117. 112ו15121ט2. ?18חטפסטס6. ,ץיוואשנאה

 .ײקַאװָאלס .96'1105. 1105215260 ,אסוסאה

 .ײקַאװָאלס .110ו2'קוסוש. 1106שסחץוסֹש ,ץאלפעצוה ,ץאלפיצאה

 : .ןעמייב .0 ,ץישראה

 .ײקַאװָאלס .ן1גטּפסזטחמ. 11ג5קזטת4ג ,ב"ה

 ןגהזמ'מס. !1סזמסתתג. !הטזמסחמס .אנמוה ,ענעמוה

 .ןעמייב .!{טזממס 2 ,ץלאפמוה

 .עבאטשילא עז .,8601206'1161 ,עבאטשילעה
 ן1ס/פסװגט. 11016- ,ןאשילא ,איושלעה .יושעלעה .יושילעה

 .ןרעמ .פסגג

 ו ,ץיניײר עז ,ץיניירה

 .ײקַאװָאלס + .יטש 1117'20111. 001:4602.+- ,(6 ,ץילעטכאוו

 100116מ2

 .ןרעמ

 .ײקַאװָאלס

 ,ײקַאװָאלס

 ײ .ט0סוש6. (046000620. 30010024 ,עוואלאוו

 .אברעוו עז ,ףעבראוו
 .ײקַאװָאלס .1/גזמ+ (8:02 עג ,ןירהאוו

 .ײקאװַאלס .30ס1908. ׁעג9 06056 ,שעוװ ,גאוו

 0 וש2ז606ז9. 526זמװ202. 5666 ,בױײוו

 .ןעמייב ,002:0560// ,ד"וו

 .ןעמיוּב ןיא ךיא ,ןרעמ .ט061902556 ,שיו רעשאוו

 ע .ײקַאװָאלמ ,ט01פסםששס. 16190 4156 ,אוושיוו

 .ןרעמ .306146. 0612. .יקלעוו

 .ײקַאװַאלס ,ט0סט46 6106. ?:00ע6 ,יוברעוו ,אברעוו

 / ושסז00166. '/610607. ,ץיברעו ,עצפאברעוו ,ץפאברעוו
 .ײקַאוָאלס .ׁשץטסטס6

3 400316/ 1426. 



41 

 .ײקַאװָאלס .ט0סז'פסמש2ז. שסז6פע2ז ,רַאװשרעװ

 0 רשזסמ'ז טגזג806. ט/זסמסיש .ףענאדוו

 1:114'2:40. 2:58ו06 .קירקעבאש ,קערקיבאש ,קירקעבאז

 י -ײקַאװָאלס .22ס0עזסעץ .
 :ײקַאװָאלט .?טסז'ש. 20016 םוראבז

 ףעמייב .2669040װ. 26650/ ,ףאשאדז

 .ןרעמ ,/תבֹוזוי 2010 ,םיונז

 ,ףעמייב .סהסֹססמ ,ןיצאח

 גײקַאװַאלס :000156 1152 110916 ,םסוח

 .עמייב .סםזטסֹוזו ,ןיידורח

 .ײקַאװָאלס .1049. 1009 ,אטאט .,םוטאט

 ףעמייב ,12006. 1240װג4 ,וכש .,אכט ,יכט יּכאמ

 .ײקַאװָאלס .1016500. 16120965 ,שעדלאט

 .ײקַאוָאלס .1206. 12עג ,איללאט .עלאט .,אללאט
 דסק'וופסהסומ. ןאגפע 12201658מ7 ,ןאשטילפאט ,ןָאשליפאמ

 .ײקַאװָאלס .שט6144 10ק016גמצ
 :ײקַאװָאלס .12ז0206. 10ז0202. 100212 ,אילאנראט

 ,ןעמייּב ,אנרומ .,ונראט .,ינראט ,אנראט

 .ײקַאװַאלס ;10106. 'אג8/ 520/102+ 1102ע2 ,יונריט ,ענראט

 .ןעמייב .1ט6ג0 ,פאשטוט

 .10ז06. 1טזתגוט

 .עמייב .1סקו"ׂ 1616 ,ץילפױמ ,ץילּפיט
 .ײקַאװַאלס .16/80װ/ .16056  11ג0סעס ,שטעט

 ,דנַאלױנרּפ .16009. 166מ/ 128664 ,גנוטעט

 .ײקַאװָאלמ .10022/ ,לאצרעט

 .ײקַאװָאלס .1זסקקג1 ,אפרט ,אפורט ,אפארט

 .רעמ .116ט'800. 11621608/: .שטבירט .שטיבירט

 : ןרעמ ,1016904 ,שטירט ,טשירט

 : .ןאשליפאט עז ,שײט
 .ײקַאװָאלס .02840 602 ,פאשט
 | א 2146402. 0262 ,טושט

 .ןרעמ .1'פסװססװ'שש12. (0260006042 ,ץיווכישט
 ..ײקַאװַאלס .1000618006. 4051656 ,עשטעשט

 .ײקַאװָאלס :150116190'טש112. (04182605. 5660טס6 ,ץיוואשטעשט

 װ ךפסמ'אס. תוגקֲעהז 5662. ססא0ע .עקעשט

 :'טגממס. 51 ןסװגמח. 51 ן84ח05. 02 ןגח ,ינאהי ,ענהאי

 .ײקַאװָאלס
 .ײקַאװָאלס .1806. 0 6942. 5124 2214 .,עללאי

 .ןעמייב ,|סעגט. (4011908 |סמו;גט ,יוקינעי .יוקענאי .,יוקנאי

 .ןעמייב .6112'148. 1480016 ,שטיוונאי

 ,2 ײקַאװָאלס .8'123. 168:850628 /,6 ,ןסאי .ןיסאי

 .ײקַאװָאלס .)ט46. )044 ,עקאי

 ןגזתוו 82/2954 (07010024 226242 !גזזמסֹוע ,הטומראי

 .ײקַאװָאלס

 ,3 ןרעמ .ןסזמוג'(2. }442 .ץינמעי

 ןטזשת. 56 (סעסזקעע. 5626 ןז 56. 060ז860  ,ןנרעי
 .ײקַאװָאלס

1311 .1160602 1 

 .101 ןא אז. 25, 57. ;רעכַאּב ייּב 145206ז6מ} תועט ּפזע 2

 3 16ח0016, 1420

 398 ןעמענ עשיפַאוגָאעג - ט כילגַאט

 .ײקַאװָאלס .126ז. 126/0002. 126זװ0װ66 ,ץימדאל

 .ךנַאל-ןגרוּב 1406 םטגסח. 1204600268 4 ךאּבנוקל .ךאּב ןיקאל

 .רעמ .120460020װ. ,גטסה 148646ת03/2 ,ב"ל

 .ןעמייב .46'11180. 11142042 ,יפיבול ,אקיבול ,

 .0 104016. 51ג:ג !טססשת2 ,יולבול

 ףעמייב 1004  ,גול

 .ײקַאװָאלס .ןטסא 1044 טמס {טא} ,אקול

 .ײקַאװָאלס

 .דנַאל.ןגרוּב .16ע6 ,איול

 .ןעמייב .1026 ,אשול

 .ןעמייב ,116068 ,אנביל ,הנביל
 .ןעמייב .1068 ,אנטיל

 .ןעמייב .1.60500. 146666500 16666  ,שטיל

 .ןעמייב .16140607 ,ץירמטיול ,ץרמטייל ,ץירמטייל
 ,ס06. םסמזח {וקג ,הפייל ,אפייל ,ןיפייל .ןפייל ,םופייל
 .ןעמייב .1.61ס'סװ'שגׂש. {.!טססמסש10 ,ץיווהפיל ,קיוואחפיל

 ,.עטמ06װ2טז2 גרוב ןטנל

 .ײקַאװָאלס .109246. 1565246. 116540 .,ווקסעל

 ,םק עז ןבקל
 .ןעמייב .110016051201 .מדאטש ןטּכיל ,ש"ל

 .ײקַאװָאלס .242020222 ,ןאהעצאמ

 ,ןטערגרמ ,ןטעריגראמ ,ןיטיגראמ

 ,דנַאל-ןגרוּב

 .ײקַאװָאלס .1ט1002 524 1020408. 5636 /ןגזוומ ,ןיטראמ

 /ח ההספסםססז! 1צג2ץע 2128ץגז. 112260400+/ ,ףך"גמ

 *יײקַאװָאלס .א1296110011. 210 112116194071 126 20:1604071 ,דײמ

 0 תוסנס'זתמ. 24040 0012 0066 ,ןרדומ

 ןחגפססז1. אג8צ תוגזוסת- 2021:15- ,ףרודשרטמ ,ףראדסטמ

 .דנַאלןגרוּב 6001. 1026ז50טז2

 .ףראדטטמ == ד"טמ
 עטמגו'שגש. גאגקע 524 תובע ת0210666 ,ץיוואלאהימ

 .ייקַאװָאלס

 10155102 ,אפולזימ ,באלזימ
 .ועמייב .אעלססס0 ,ףולכימ

 .ןעמייב .אוגמוהגטפסח. 20:6װ540 ,קסיולימ

 -ןרעמ

 54. ןגזס11ג. ג198161ח6מ

 .ןרעמ .42'100191.

 .ײקַאװָאלס ./00װ40ז/ 161/גװ. 2100000ז/ .,ףראדעללימ

 עטואוגפסח. 1116 52( 2065. 5120 ,שאלקימ ,שאלוקימ
 .יײקַאװָאלס ,1111:1:4508

 .ןעטייב .א16900/. 11סזװמגמזמס5166 ,ץעטסעימ

 .עמייב .אענ'שש16. גשטוצסש166 ,ץיוורימ

 0 ,עוז'166. געוזסוק ,ץיטרימ

 .ײקַאװָאלס .ן120246. 212140242. 212/206/ ,עקצאלמ

 " תוססןסז אגקצ אוסקעסז. 6181 24606/ ,רעידעמ

 : 106ז261גט0702. 816621400166 ,ןראבאלאועמ

 .שאלוקימ עז ,ל"קמ
 .ײקַאװָאלמ .900'1426. 142025 ,שדאנ ,שעדאנ

 10ע6ח06516. 748 טןװסֹוע. גאסטס 106510. ,אטסעימ אוואנ

 .ײקַאװָאלס .4/28 146051801/.

 ,ךאּבניטאל ךױא 024, 1200/. ,רעדיינשניימש ייּב 4
 .ךאּבנטל
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 :ײקַאוָאלס .0659טטז0. 812119ג024 ,ב"רפ .ב"פ  .ײקַאװָאלס .ןאסו06526. 1016. 5019544 1400ג065 1 עטעוואנ

 .ןרעמ .001112 ,ץלרהופ -ןעמייּב .1440806 ,םוהנ ,דוחנ ,דחאנ
 .ײקַאװָאלס .םטסח'ש. ?ט086. תטסמסט ,ףאהופ ,גרובשלקינ עז ,ב"נ

 ,ײקַאװָאלס .26909. 8221 265 !םסא. 8652  ,גנויפ ןאס18601. זפסא טןט8 גסש6 2064. !א6ט02091. ,ך"נ
 ףרעמ .,819607, 826ת66 .ץנעויפ .ײקַאװָאל

 .ײקַאװָאלס .,78104 ?גאסשס ,קעליפ .ןעמייב .גונסה ןאסוחגופ
 .ןעמייב .00864 ,קסיפ .ײקַאװָאלס .166166. גאעגש2. 1406ג. 'אסט64 ,ערטיינ

 ,019009602מ. 265ֹוץסח. 2168 גח0/  .ןַאשטסיפ ,ןאיטשיפ ו .אטסעימ אוואנ עז ,לטאטשיינ
 .ײקַאװָאלס גוש ופקסז9. גאואסופסעטז9 ,ש"נ .ב"קנ .ב"נ ,גרופשלקינ

 .ןעמייב .ת|סמ+ 2128 ,ןולפ .ןרעמ

 / ?גואסחגג ,יונקלפ . יאטסעימ אוואנ עז ,מ"נ

 261900606100 26081 גט .,ףרוריינעשטעפ ,ד"נפ .ןעמייב  .ןאטע64/גט.  !אסעסא!סע ,ףולקיווענ

 ,ײקַאװָאלס - .2600װ51 10ט2טס8 .(46051460) םָאטשײנ ךױא ,גרופשלקינ עז ,ש"נ
 ,רנַאלױנװב .ץזגטסמאזסמסת. 801008852סװ3 .ק"רפ ,ק"פ .י?פיָאלס .0500'9200. () 520/0081 50000906 ,שיטאבאס
 1142 ,אנרפ .הנארפ .ײקַאוָאלס .5221166. 522/01022. 04 ,ץילאנס

 ,ןרעמ .62'01051. 210550112. 21051ס|סט ,ץטיטסורּפ 90ז06'0|+ !םטמה 526:02הס/ץ. םטמ214ג ,לעהאדרעפ .ה"ס

 .ןעמייב .012'2216. 24:60016 ץיוודרפ : -ייקאוָאל .642
 .ײקַאװַאלס .?זנשיׂשי תםטומעסי 11160624 ,ץיווירפ .ײקַאוָאלס .6'5216. 5289ץ. 500106 ,ץידוס ,ץעידוס

 ףרעמ ,01616. תזסזגט- 21600 ,ארערפ ,ורערפ ײ 5שגו"שס. 520|ץטג. פט/1804 ,עוואלאווס

 עזטפסװקסז9. 2025סמעץ. 812191402. 116959312 ,גרופשערפ 2 161960246. עֹֿפחַע 5ט16014 ,קינדיווס
 ,ײקַאוַאלס .ןעמייב .51:240216 ,ץינקרטס

 116151003. 60212602. /סמסש612. 116151201 ,ש"פ ,שירפ ײ 511256016 ,ץישרטס
 .ײקַאװָאלס .ײקַאװָאלס .4'5212 1(גזחנגזס5 521861 ,ךוגיס

 .עמייב .??!סזגתו ,םרביפ ,םורבישפ .ײקַאװָאלס .92044 ,קאר'ס
 (626/חנ. 1א61061 12661652/טז. תסטוּפסמ 1632 ,םילהעצ ,םליצ .ייקאוָאלס .910!ש/מס. 2/חג 51800ג. 5010/ש04 ,אניווטלס

 .ןיטיגראמ עז ,524 242/0114 ,נימס

 .ײקַאװָאלס .52/402. 562)ג ,אנינס

 .ײקַאװָאלס .5250װת. 926056מץ. 566גח/ ,ןישטעס

 9266900. האגפץע 526169. שסןעס 5605 ,שעלעס ,שילעס

 ,ײקַאװָאלס

 ,ןיטראמ עז ,ןוטראמעס

 ,ץיוואלאהימ עז ,אייהימעס
 .92סזת'12, 5260102. 560108 ,ץינמעס

 .ןגרעי עו ,ןגרעידנעס

 ײ 526ז66. 728 526160. 56166 ,עדערעט

 .82616026. 526:60תץ6. 56:64206 ,ענדערפ

 ,טאמש ןוייא עו ,לורב ריע

 ,אמסעימ אוואנ עו ,שדח ריע .ח"יע

 גײקַאװָאלס ,קסשא. 52105 1212 ,קיטאפ

 .00104 ,יונלאפ ,ןילאפ
 ,ןכטסַאפ ,עכטסאפ ,אטסאפ

 .ײקַאוָאלמ

 .ײקַאװָאלס - .6

 .ײקַאװָאלס

 .ײקַאװָאלס

 .ןעמייב

 2250006. 245216. 2256ג0סםסטס

 .יוראפ

 ,ןישטיראפ

 ,גרעב לסאפ

 .יווצרפ ,עווצרפ ,עווצראפ

 ,ןעמייב .20116גמ9

 ,ןעמייּב

 .םזג60ט 04. 22ז260ט 2

8. 

 .ןעמייּב

 .94214 גאסט2ע63 :סָאד זיא א 20. 29. 87. ,רעכַאּכ טול 1

 ןעװ טָאה טרָא םעד ןיא יצ ,ןלעטשטסעפ טינ ךיו טוָאל'ס 2
 .הליהק עשידיי ַא טריטסיסקע

 ,דנַאל-ןגרוּב

 .84018, 2401 ,הטאק

 .ר"בק עו ,ףרודסריבאק

 .דנַאל-ןנרוּב .1644'!טסז9. .אג:טטזע. 00105208 ,גרובלדאק

 ,4202466/ ,עדילאק .ידלאק

 ,ליטסאג עז ,לעטסאק
 .ײקַאװָאלס .אג27 אגקט5 .שיפאק

 ,נרובלדאק עז ,ב"ק

 .ײקַאװָאל

 ,ןעמייּב

 1601096011+ 1480010. 160061540:/ ,ףרודסלבוק ,ד"בק

 : ,דנַאל-ןגרוּב

 16006190011, 200 1611080014 140000:23/ 526065 ,ד"ק
 .ײקַאװָאלס - ..,34

 .ר"בק עז ,ףרודסלבוק
 ,ײקַאװָאלס .אטסוח/ אט0648 ,אנבוק

 ,ד"בק עז ,ד"וק
 ףעמייב .אגטזוג ,םשריוק

 ןרעמ .82016 ,ץינוק

 ,ןעמייב .82556106102 ,ץיווסק ,ץיווסוק

 .דנַאל-ןגרוּב .6200606000/? ,ףרוד ןטק

 ,דנַאלױנרוּב .66, 1600566 16ס0656מ/. 4076גמ/ ,עציק

 .ײקַאװוָאלס ./סאצ אעז ,רהיק

 .ןעמייב .846ת12562ז1 ,טרוושנניק

 ,ןעמייב .ּפסמוטגז2 1605161612 (תסו. 810. 1605161612) ,ץלטסאק

 .עמייב .8?מ אסוות ,ןילוק ,ןילעק
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 ,ײקַאװָאלס .ןא6065 1600 ,טרעק

 .ןעמייב .166060ק140 ,פ"ק

 .אבהז אזסזוגט ,יונמורק ,אינמורק ,יונימורק
 ,ײקַאװָאלס .16414050מ00620. 16:26!םסעס6 ,בונעשטערק

 .1 באר

 828/000ז. הגןאג 829620011 .ףראדנעקאר ,ףראדנעגאר
 ? דנַאל-ןגרוּב

 ,ײקַאװָאלס .8240ם'6. 2480. !זגסהסעס ,בוחאר

 .ןעמייב .8610/סמגט ,עוונכער ,עוואנכאר

 .דנַאל-נרוּב .8600016. 2080ת62 ,ץינכאר

 ,ןעמייב .8260106. 2280216 ,ץינקר ,ץינקאר

 .ײקַאוָאלס .80220ח3. 202ת0ט66 ,ץיוואנסאר

 .ײקַאװָאלס .,80560061:29 ,ב"ר

 ,ףראדנעגאר עז ,ד"ר
 .ןעמייב .8200010. 280002166 ,ץינדר .ץינדור

 .ןרעמ .205002/ 8205016 ,ץיטסיור ,ץיטסור

 82ח'6. 11140/60. 1020. 106155- ,ץיניירה ,ץינארה ,ץיניײר

.1:11606 

 .ײקַאװָאלס 8612. 8160. ,ץייר

 ?ןעמייב .24016. ,ץיבער

 טמק. ךיוא ,ןעמייב .תןזגמסמסמפז212. //מוחסטסמז201516 ,שידער
.111401900 

 ,ײקַאװָאלס .824016. 802202. 202גש9ג .עלוואוער

 .ײקַאװָאלס .8646 ,עטער

 .ײקַאװָאלס ,8606. אגפע 2066. עסואג תסטטסג ,עצער

 ײ ,800560ו/ .826900000  26156 ,ךײצר

 216 "טציאי שטײט רעד טימ רעטרעװ - יקצולירּפ חנ

 2ט'עצוצ. 22זװמס116/ 28ט0/6װ} ,קירקעבאש ,קערקיבאש
 ,ײקַאװָאלס

 .ײקַאװָאלס .500200006. 0566. 5208066 ,ץיטחאש

 500061500:1. (0569246. 5021 ,ףרודפלטוש ,ףראדסלעטאש

 .ײקַאװָאלס 5017

 .ײקַאװָאלס .,5002116. 029. 56196. 5214 ,עללאש

 ,ןרעמ ,500206. 5022024 ,עפאש ,יפאש

 ,ײקַאװָאלמ .50004 504 52616026 ,קאש

 .ײקַאװָאלס .9000199018. 529ע8ז, 5880/0. 560059679 ,ב"ש

 ,ףראדטלעטאש עו ,ריש

 ,ןעמייב ,508806220/68 ,ה"ש

 ,ב"ש עו ,ב"וש

 ,ןעמייב ,50012046866:1ת ,וו"ש

 ,פסגש:הגט. 860תז06מ ,יואיווש

 .ײקַאװָאלס .56תזח42ס. פ!זמסמ} ,ינאמוש

 / 5סםטזגת. האגפע פטזגתצ ,ןארוש

 .ײקַאװָאלס ,5006ע'שוש. ןאגפ} 58. ּפטזסש66 ,ץיווארוש

 51גזק6. 510ז012. 5022. 51גז07168 ,יפמאטש ,אפמאטש

 ,ײקַאװָאלס

 ,אפמאטש == עוועּפוטש

 ?ןעמייב .5646 ,עטיטמש

 ,5(ג6. שעפ. 05/ג 2 ,ץינייטש

 ,ײקַאװָאלס .5160. 206916640. (ןטסזס52ג ,לטעטש

 .ײקַאװָאלס .280102. 2202. 5068 ,ןייליש

 ,דנַאל-ןנרוּב ,824/0ת2/. 50012101094 ,קניולש ,גניניילש

 רעמרעוודנאטשמוא:טייצ עשידיי החּפשמ ַא ןופ ווירב:סוחי

 "טציא שטייט רעד טימ :

 (עשרַאוו) יקצולירּפ חנ ןופ

 ,(ט)רעדנוציא ,דנוציא .ז

 :ָאּפ רעייז ויא רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד ןיא
 רימ ןעעז יװַא) טלַאמשעג םעניײר ןיא (1 :דנוציא רעלופ
 ףַארט ןופ םקואוווצ טימ (2 ,(קרעװ ערעיינ ןיא ךיוא םיא

 ןופ סקואוווצ טימ (3 ,(ןטלעז וליפַא םרָאּפ עקיזָאדיד) 'רע=
 ךיז לָאוימ בוא --- .(רעטפע) ףַארט ןטנָאמרעד םעד ךָאנ ט=

 ,ןזיײװ = ן= רעד ףרַאד ,גנוניילסיוא רעד ףיוא ןוָאלרַאפ ןלעוו
 .ףַארט רעטייווצ רעד ןגָארטעג טָאה שטעװקטּפױה םעד זַא

 ,דנוציא 41

 רָאנ ּבָאה ךיא ּבױא) ךײנּת ןיא הֶּתַע 429 יד ןופ (א

 רעּביא 12 ןעויוהנעציוו .י טצעו (טלייצעגפיוא קיטכיר

 םרָא ןַא ןופ ךמס ןפיוא ,621. 8061. ןיא רעדיינשניימש מיל 1
 יװ טינרעמ ןַארַאפ זיא םנייה .,ןעמייּב ןיא הליהק ַא ,יןרהא ןּברקח ןיא
 ,ןעמָאנ םעד טימ לפרעדַא

 ,06516169 ייּב עז ,516ץ016 החי 15 ןיא 2

 ,טרדנוציא טימ 408 ןוא ר (י)דנוציא טימ 2 ,2דנוציא טימ
 ויא'ס זַא יװַא ,הרוש=ףוס 6 ןעמוק דנוציא לָאמ 12 יד ןופ
 :וצ וױלּב טכיורּבעג זיא םרָאפ ערעצריק יד סָאד ,ךעלגעמ
 הּתע 84 יד ןופ ץילּב .י ןגַײקַא --- ,4 תוּביס עשינכעט ּביל
 ןיא -- 9 דנוציא טימ 89 רעּביא טצעו םינורחא םיאיבנ ןיא

 ןיא הּתע 103 יד ןופ ןרעוו (1728) יידיגמה,, רעמַאדרעטסמַא

 ;בי בכ תישארּב 32

 ,הכ הכ ,גי

 ,גי ח

 -- .טנוציא :גי גל ,ה גי תומש

 ;דל בל ,בל בל תומש

 .א םיכלמ ;י בי ,הכ ז ,ּב לאומש ;טי וכ

 ט ,א לאומש

 עסוה ;ו ה

 --.רעטרעװ ערעדנא טימ טצעזעגרעּביא טרָאד ןענַײז הֹּתע 7 4

 ידנוציא :אי תי והימרי ;טנוציא :בכ החֹכ והיעשי 5

 וכ ול ,י גל ,בכ טכ והיעשי) לָאמ 23 -- .(רעלעפקורד רעקיטנעק)

 זונ ּברעװדַא ד"הניד'המ--) אֹונ :טצעועגרעביא הֹּתע זיא (ו"זַאא

 --.דנוציא אונ :רעביא טפָא ץילּב טצעז הֹּתעֹו---,("טציא;
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 םרָאפ יד -- .1דנוציא טצעועגנרעּביא 127 םינושאר םיאיבנ

 ,1768 ,1754 .,טסמַא) "החנמ ישינמ , ןיא ךיוא םרָאנ זיא

 תונורכז םלמַאה לקילנ---.(ווײזַאא 1794---1799 ,1778--7

 ,(59) דנוצטיא ,(908) דנוציא :(1719--1649 ןרָאי יד ןופ)

 םעד סיוא ווירּבטַאווירּפ עשידיי יד ןיא -- .(55) .2 דנוצוא

 -- 460) 38 ,(28) 16 (1911 קיצּפײל ןוא ןיוו) 1619 רָאי

 (1714 די-בתּכ רענליוו) "הרורּב הפש , ,רעװַאנַאה עטנ ןתנ
 יהניארו הניאצ , רעגָארּפ ןיא שינַאלַאנַא -- .דנוציא 7

 ,218 ,208 ,194 ,83 ,70 ,60 ,031 ,3) טפָא טינ םגה ,(1806)

 ַא (1824) רעװָאקלידוס ןיא ;298(3 ,258 ,252 ,237 6
 --- 51{ (1767 טריפ) "םייחה רפס, ןיא -- ,+ רעטּפע לסיּב

 =ַאּפ ןיא ש"בצ) "םייח ץע , ןופ ןּבַאנסױא ענעדײשרַאּפ ןיא

 . ,(לטייז ןכעלטיא ףיוא טעמכ 1863 רענליוו ןיא ,1790 רעקציר

 ןיא ,1800 ןופ רעטרופנרהיד ןיא ש"ּכצ) ײשּֿפנה תחמש, ןופ
 טרופנרהיד) "רסומ טבש , ןיא --- .(1797 ןופ רעכַאּבצלוז

 5 (1827 ווָאפעװי) "בוט בל; ןיא ;וויַאא 948 (4
 ,33 ,ם20 ,14 ,13 (1827 ווַאּפעװי) ײרשיו םּתע ןיא ;}װײזַאא

 ךרד, ןיא ;(1773 ?טרָא) "רשיז בקע ןיא ;װזַאא 0

 "ןרהא חצמ, ןיא ;(1746 גרוּבמַאה) *ןחוּב ןבאל רשיה
 ,78 ,08 ,68 ,61 ,54 ,51 ,36 ,28 ,23 (1836 ענדָארג-ענליוו)

 ענרָארג-ענליוו) יייבצ תלחנ, ןיא ;110 ,96 ,87 ,85 ,78 6

 םפדנ רשאכ,,) ײיבצ תלחנ, ןיא ;װײזַאא 17 ,2 ןגיוב (2

 ןיא ;(? רָאי ,קורד רעגרעּבמעל קיטנעק ,ירימאטווּב םינפלמ

 ,80 ,ט39) טּפָא גונעג ,(1759) ייתובבלה תובוח, רעװקלַאשז

 ,ס112 ,103 ,99 ,98 ,97 ,96 ,093 ,092 ,01 ,00 ,ם2 ,6
 ללּכה ןמ אצוי םלַא (1768) רעמַאדרעטסמַא ןיא ןוא ,9
 ; (1714 ,מ .א טרופקנַארּפ) ײתוניחּת רפס,, ןיא ; (,0146 ,059)
 טרופנרהיד) ײןופיסוי, ןיא ;ם! (1768 טריפ) ייתורצוי, ןיא

 ,58 ,50 ,ט48 ,847 ,47 ,046 ,045 ,42 ,040 ,40 ,38 ((9
 ,3 ,1 (1767 טריפ) "לארשי תיראש , ןיא } ווײוַאא ,067 6
 "ריזנהו ךלמה ןּב, ןיא ;וװײוַאא ,ט8 ,8 ,7 ,86 ,ט5 ,5 ,3

 ,ט37 ,ט29 ,27 ,026 ,95 ,ט24 ,ט19 ,04 ,03 (1771 עװקלָאשז)
 ,ט80 ,80 ,079 ,78 ,ט73 ,068 ,67 ,66 ,ט60 ,055 52 ,51 ,9
 =קנַארפ) "םיגהנמ, ןיא 15 וו"זַאא 140 ,137 ,0136 ,93 ,9

 ןואנה לש תוקידבו תוטיחש יס, ןיא ;(1762 .מ .א טרופ
 "תואלפה ירוּפס, ןיא ;239 (1768 טריפ) "לייוו יײרהמ
 "ןהּכה ילּתפנ תואווצ , ןיא ;װײוַאא 9 ,07 (1845 עשרַאװ)
 "םיסנ ונּבר ןופ תוישעמ ירוּפפ, ןיא ;לָאמ 1 (1803 ענליוו)

 ,831 ,27 ,ס17 ,ם10 ,9 ,08 ןגיוב ,טַאלּב-רעש (1836 עשרַאװ)
 ןיא ;(1816 רָאװדיװַאנ) "בוט םש לעּב ירוּפס! ;וײזַאא

 רעד ןיא ןענײז הֹּתע 4--.ו"זַאא ו ט ,בי א ,ּב א עשוהי 1
 -- .טרעּפיהעגרעּביא ןצנאגניא גנוצעזרעּביא

 -- .!ײרגַײורד רעקיטנעק | העטשױע רעד 2

 -- .(הרושיףוס תמחמ טצריקראכ) 'נֹוציא :2 3

 -- .(ו"זַאא 41 ,25 ,ט20 ,20 ,17 ןגיױּב ש"ּבצו לָאמ 32 4

 -- .(123) דנוציא ,(128 ןגיוּב) דנוציא :ש"ּבצ 5

 :23 ןזײרגקורד ט רעטשרע) דנוצוא :82 ,דנוציא :91 6

 -- .טייל יגידנוצוא יד

 548 ײטציא, שטײט רעד טימ רעטרעװ - יקצולירפ הנ

 רעסָאװ ,ללבּב --- .(לָאמ 9) 87 (1817 ענליוו) ייףסוי תלודנ
 טרַאד ןעמ טנגענַאּב ,ןענעפע טינ לַאמ רפס שידיי רעטלע
 ,גנַאפמוא םענעי רעדָא םעד ןיא ,דנוציא םרָאפ יד

 ענַײא דנוא דנעזױט, ןיא :ןּבַאגסױא ערעײנ ןיא (3

 ;(ײוַאא 9 ,8 ,6 ,5 ,2 ,|) םרָאנ (1859 עשרַאװ) ײטכַאנ
 רערעּבױצ םעד טימ ןילַאוַא ןופ עירָאטסיה ענייש ַא, ןיא

 (1858 עשרַאװ) יבדנימע , ןיא ;(1879 עטרַאװ) יירעדאקלא
 (1840 עשרַאװ) ײערעגנוי רעד עווארק ןאזניּבאר, ןיא ;7 4
 ןיא ;(ווײזַאא 12 ,11 ,810 ,9 ,8 ,07 ,6 ,05 ,94 ,03 ,2) םרַאנ

 ןיא ;14 (1963 ענליװ) ןַאמסװ .י .י ןופ "ןחה רפס;

 ןיא 136 ,34 ,31 (1892 עשרַאװ) "םיסנ וניּברמ םירוּפיס,

 עוייּב איד , ; 36 (1883 עשרַאוװ) ייאיבנה והילא ןופ דומלּת רעד,

 ענליװ) "םינקז תרדה יס, ;90 1| (1883 עשרַאװ) ייעמומ

 דלענ ןערַאש טײג דניק ענעדייז סָאד, ;װײזַאא 29 (4
 ;11 (?רַאי ,וועשטידרעּב) "עטעּפָאל רעד טימ םעדָא ןיא

 ,39 (1874 ענליוו) טרַאבלענ לארשי ןופ יתובא ישעמ יס,

 יתבש , ;13 (1856 ענליוו) "תובא םוחי, ;123 ,75 ,61 8

 יעטיראלמ .רעזירַאּפ איד, 154 ,35 ,5ֿ .(1854 ענליוו) "יבצ
 "ןיצעבער עטױט איד, ;8 (1897 ענליוו) רענוועל .ח ,ג ןופ
 ןעשיוצ; ,ר"מש ;28 ,27 ,21 ,20 ,16 ,14 (1875 ענליוו)

 "הפוצה איד/ ןײז ;38 (1887 ענליו) "ןעמַאלּפ אייווצ
 ןַײז ;5 (1883 עשרַאװ) "םרח רעד, ןייז ;24 (1898 ענליוו)

 =ענ, וצ םַארנ) 33 (1807 ענליו) "ץירּפ רעשידיא רעד,

 / ,54 (1884 ענליו) "רצוא רעד , ןייז ;47 ,42 ,41 ,("דניווש
 (1883 ענליוו) "הצילח איד, ןייז ;פ ,8 ,5 ,3 11 26 23 8
 =לָאנ איד, ןייז ;11 (1889 ענליוו) ײסּפָאמ לעקַאי, ןייז 3

 .ה .ה }17 13 1| ,31 ,20 (1857 ענליו) "רעּבלעק ענעד
 ש"מא ;26 (1805 ענליו) "השורגנ איד, ,טטַאלּבנעדלינ

 עשרַאװ) ײלַאּב ןידַארעקסַאמ רעד, ,(ס. ז. (001008641)

4) 12, 27, 32, 34, 33, 37, 40, 41, 43, 47, 53, 69, 12, 
 ןופ ןיזַאגַאמ; ,ןיײטשנרעּב .ש ;128 ,122 ,105 81 4

 רעד} ,םעקצַאש ;45 ,87 (1880 עשרַאװ) "רעדיל עשידוי
 "ןגנמה, ,רעונוצ .א ;30 (1881 עשרַאו) "הסּפרַאּפ רעשידוי

 םירפס-רכומ=עלעדנעמ ןופ טכיורּבענ---.15 ,4 (1875 ענליוו)

 ןיא ;64 ,36 ,7 (1879 ענליוו) "עלעשטנעמ םעניילק , ןיא
 ,95 ,60 (1578 ענליוו) יזישלשה ןימינּב תועסמ רוציק ,

 ענייז ל"נפ ;קיד ,מ .א ייּב םרָאפ עטּבילַאּבַא (ג

 ,8 ,7 ,4 (1865) ..."םעקרעמערק איד, (ןקורד רענליוװ ץלַא)
 רעד, ;װײזַאא 77 ,76 ,75 ,49 ,41 ,38 ,23 ,16 ,14 ,13 ,2

 =בַאל רעדַא ןעציוו עדנעצילּב, ;20 ,18 ,14 (1866) ײרערָאנש

 ":יצ איד נוא םעקניצ רועה 115 ,8 ,? (1867) "ןעליּפ

 -סיײג אידע 156 ,33 (1868) "רענָאילימ רעד, ;13 (1868)
 ירַאּבַאנ רעטסרע רעד, 197 ,17 ,6 (1871) ײ"ןעטכישעג רעט

 ,13 ,3 (1872) "קַאסעצַארוד ןיא םיחרוא איד , ;30 (1871)
 }25 ,3 (18729) "תּבש ףיוא טעלּפ רעד, ;98 ,33 ,18 6

 = יד) 3460 ,32 ,25 ,20 ,11 (1873) "סענעיירדררעפ ענַײא,
 עביילגנוא אייווצ איד, ;45 ,44 (1573) "ןעכריימ טסניד ןעּב

 ,29 ,23 ,19 ,9 ,5 (1873) "עקשרעה נוא עקטַאמ רעדירּב



 ט1)

 (1875) "ןעטָאדקענַא רעדָא ןעצטיּפש נוא ןעצטיוו , }65 7
 איד , ;11 (1873) "םימחר אלמ איירד איד, ;46 ,48 ,44 8

 ,,818 ,.םפ9 ,,86 (1874) ..."םעקיצסנירעטַאק עניילק אייווצ
 (1874) "לעקניפ עזיור, ;9 (1874) "ןוח רעד, {.840 2

 לענייפ, ;28 ,22 ,9 (1874) "ןכרש רעד, ;ווײזַאא 30 ,2
 =נַאטסערַא רעטיירפעּב רעד, ;35 ,27 (1879) ..."הנונע איד

 רעד, ;װײוַאא 16 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 (1876) ..."קינטַאר רעקס
 =יצנוא רעד, 1106 ,64 ,30 (18760) "ןיס עקשטַאדלַאפ

 עּביל עטלַא יד, ;55 ,53 ,44 21 ,7 (1876) "ךוזעּב רעניט
 ..."ננולסקעוומוא אידא ; 73 ,63 ,00 ,29 (1876) ייטכינ םעטסַאר

 .(1878) "עינעגווע, ;22 ,15 ,12 11 ,9 ,4 (1877)

 א גדנוציא םיוא=טגײל רעגניטע המלש ר"ד (ד -
 גרוּברעטעּפ) "םילשמ , יד ןיא 2םרָאפ עטשרע יד--,דניציא
9) 1, 10, 18 25, 27, 43, 44, 51, 57, 58, 61, 63, 70, 95, 
0 109 117, 158, 159, 166, 205, 910, 211, 215, 217, 224, 
 ,41 ,20 אפונ טרַאד 2 עטייווצ יד ;248 ,240 ,243 ,242 ,8

 ןיא ךיוא םרָאפ עטשרע יד ,223 ,153 ,151 ,147 ,107 5

 איד, ןיא ךיוא דניציא ---.15 (1875 עשרַאװ) ייעלעקרעס;
 =ניד, ןיא ;8 (1870 םעדַא) גיצנַאד השמ ןופ ײעקשטעווטיל

 ןיא ;8 (1884 עשרַאװ) ןיזיירד .י ןופ "םעשיווייפ יר איצ
 ,54 (1876 עשרַאװ) "ךוטקעד , םרעבָאלטָאנ .ב ,א

 טּבעל ןלױּפסערגנַאק ,ווענ ןופ ןשידיילטימ ןיא (ה
 ---.(.ק רעניױלּב ,ןישזַאדַאנ ןיא שיּבצ) דניצ .א םרָאפ יד ךָאנ
 =רעד ןעמ לָאז--,277 } "םויטנַאנַאסנַאק ןשידיי , ןיימ ל"נפ
 עשידײשיוטיל ייּב רעלוּפַאּפ ױזַא זיא דנוציא םָאו ,ןופ
 קירעבעל ךָאנ ויא םרָאֿפ יד זַא ,ןעגנירדסױרַא  ,רעםיירש
 ןיא ךיוא (ןעוועג קידעּבעג קירוצ ייווצ ,רוד ַא טימ רעדָא)
 ? ןשיריישיווטיל

 ,רעדנוציא 2

 ?1554 / 1533 עקַארק) "לישנא יר לש רפס} (א
 ןיא שינַאלַאנַא -- .רעדנוציא 1080 ,062 (?1884 / 98
 סקַאמ ייּב ןטַאטיצ יד טיול ,(1990 עקָארק) ײרּתסא תלנמ,
 טול ,(1661 םַאדרעטפמַא) "ןופיסוי; ןיא ;916 םיוּבנירנ

 19 ,1619 ןופ וירּב-טַאוװירּפ יד ןיא ;256 םיוּבנירנ םקַאמ

(33), 43 (03), 44 (74, 45 (06), 49 (81); 

 והיעשי) רדנוציא :ךרוד ךיז טּפרַאװ ןויוהנציוו ייּב (כ

 ןטריטיצ ןױש ןיא--.(ל בל תומש) רידנוציא ,(בכ ,טכ

 ןגײקַא לָאמ 25 רידנוציא :(1738) "דיגמה, רעמַאדרעטסמַא

 ני ,גכ אי ,גי אי ,י ט ,ז אי םימפוש ;די דכ עשוהי) הּתע

 ;וכ הכ ,ל וט ,בי ט ;ז ו .א לאומש ;גי כ ,ב די ז ני ,ה
 ,בי ,ד בי ,ד ה ,חי א ,א םיכלמ ;ט וי ,ןט די ,י בי ,ב לאומש

 ייּב---.(הכ ,(הכ ,חי ,אכ חי ,גכ ,גי ,ו ח ,ו ה .ב םיכלמ ;אי

 "יא :טדערעגסיױרַא סע טסייה ,'כו דניוושעג טימ טמַארגעג 1

 -- ,דניצ -
 ןפיוא ,טזײװ קירטעמ יד יװ ,ןלעטש עלא ןיא שטעװקטּפוה 2

 -- .ףַארטדנע

 --רטנוציא ;(5/) 22 ' ףױא 3

 90 "מציא, שטײט רעד טימ רעטרעװ - יקצולירּפ חנ

 258 ,ײזַאא 66 ,54 37 ,(לַאמ 3) 12 10 למַאה לקילג
 תולפּת, ןיא--,רדנוציא ;וזַאא 69 ןרידונוציא ;װײזַאא

 :ווײזַאא 031 ,024 ,011 ,5 (1711 ךאּבצלװ) "ןטק רוּפּכ םוי
 "םיגהנמ , ןיא ;0115 "חיש דמלמ, ןיא ךיוא -- .רדנוציא

 רענָארּפ ןיא 1123 ,109 ,0101 "םיײחה רפס; ןיא 85
 ,ט228 ,ס21 ש"ּבצ) וליפא ןטלעז רעײז ,"הניארו הניאצח
 ,20 ש"בצ) ןטלעו רעײז ךיוא ,רעוַאקלידוס ןיא 0

 ץע רעקצירָאּפ ןיא ךיוא --- .(0137 ,125 ,120 ,56 ,ט37 ,8
 טרופנרהיד) ןופיסוי, ןיא ךיוא -- ,"רשיו םּתת ןיא ,ייםייח

 תיראש , ןיא ווײזַאא 086 ,58 ,057 ,ט56 ,054 ,ט48 ,40 (9
 ךרד, ןיא--.86 "ןרהא חצמ, ןיא ;812 ,011 ,1 "לארשי
 .רעדנוציא :184 (1874 ענליוו) ייאּבה םלועל רשיה

 .ועג ןופ ןשידיילטימ ןיא קידעּבעל ויא םרָאּפ יד (ג

 ל"נפ) ערניצטיא :שטיוויול ןיא שיּבצ : } ןלױּפסערגנַאק
 ,(277 | ײסנָאק .דיײא ןיימ

 ,טרעדנוציא :

 טרדנוציא :(1500 עקַארק) "רּתכא תליגמ,; (א
 ןופ ווירּב-טַאוװירּפ יד ןיא ךיוא--- .(211 םיוּבנירג םקַאמ ךָאנ)

 .152 רעװָאנַאה עטנ ןתנ --- .(95) 59 ,(94) 58 ,(91) 55 ,9

 יב ןענייז הּתע 408 :םרָאּפ עטּבילַאּב םנזיוהנציו (ּב
 םיוא טינ ןכער ךיא) טרדנוציא טימ טצעועגרעּביא . םיא
 ;טרַא ליפ וצ ןעמונרַאפ טלָאװ סָאד לײװ ,ןלעטש עלא
 ןטנַאמרעד ןיא---,(ץנַאדרַאקנַאק א ךָאנ ןרילָארטנַאקכָאנ ןעק'מ
 רעד טימ טצעזעגרעּביא הּתע 6 "ריגמה, רעמַאדרעטסמַא

 .א םיכלמ ;ח ז .ב לאומש ;אי די ,דוה ,בי ג עשוהי) םרַאּפ

 ,132 ,42 ,(לַאמ ) 10 למַאה לקילנ ייּב--.(גכ בכ ,די די

 תרונמ, רעמַאדרעטסמַא ןיא -- .טרידנוציא ;  וװײזַאא 6
 הניאצ , רעגָארּפ רעד ןיא---.טרדנוציא ;72 (1799) ײרואמה
 טלייצענּפיוא ּבָאה ךיא) טר (ע)דנוצ יא םרָאנ זיא "הניארו

 4 3 ,2 וצ לָאמטּפָא ,לָאמ 310 רעּביא רעטעלּב 304 ףיוא

 רעװָאקלידוס רעד ןיא שינַאלַאנַא---.(טיײז ַא ףיוא לָאמ 5 ןוא

 0144 ףיוא ;רעטעלּב 179 ףיוא לָאמ 127) ייהניארו הניאצ,
 ם219 ,217 "תוניחּת רפס, ןיא -- ,(טרדנוצנא ;טויײרגרַאפ

 =ַאנינַאּפ עטייווצ) 2105 ,0115 ,113 ;(עיצַאנינַאּפ עטשרע)
 ,109 ,8105 ,0101 ,092 ,088 "םייחה רּפס, ןיא -- .(עיצ
 ,057 ,57 ,054 ,046 ,41 "ריזנהו ךלמה ןּב, ןיא --- 7
 "תואלּפה ירוּפיט, ןיא --- .ו"זאא 104 ,072 069 ,9

 חצמ,, ןיא--.,24 (1841 עשרַאװ) יםיתעה תורוק, ןיא;--8
 .110 ,05 ,31 "ןרהא

 יראשו טימאז ןיסייר אטיל נהנמּכ תוחילס, ןיא (ג

 "אּבה םלועל רשיה ךרד, ןיא ;116 (1805 ?טרָא) ייתולהק

 "םילשמ , םרעגניטע ןיא ךיא -- .טרעדנוציא ;:1844 2
 *טּפױה ,ןטרָאד קירטעמ רעד ןופ ןעז וצ ויאיס יוװ) 57 ,8
 ,(ףַארטלטימ ןפיוא שטעווק

 ;ןלױּפסערגנָאק .וועג ןופ ןשידיילטימ ןיא קידעּבעל (ד
 ײ,םנָאק רײ ןיימ ל"נפ) טעדניצ.א ;ןישוַארַאנ ןיא שײּבצ
1 277). 
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 לָאמ 2 טמוק 253 || (1768 טריפ) י"תורצוי , ןיא

 שינעטלעהרַאּפ אוַא ןיא דנוציא וצ טייטש--.ןדנוציא רַאֿפ

 םע ויא רערָא ?ןטסיזַא וצ טסיוַא ,ןטרָאד וצ טרָאד יו

 ? רעלעפקורד ַא זיולּב

 .ןדנוציא

 .טרעדנוצעי ,דנוצעי

 ;(הניצעי) דנוצעי 5

 =רעטסמַא ןיא ןגָאז ,ןעמ ןעק ,םרָאנ ויא דנוצעי (א

 03 ,81 ,ט64 ,64 | ש"ּבצ ;(1759) "תובבלה תבוח , רעמַאד

 ,0144 ,138 ,132 ,0130 ,ט123 ,114 ,(לָאמ 2) 99 ,(לָאמ ?)
 ,80 ,77 ,716 ,ט36 ,35 ,21 ,ט14 ,(לָאמ פ) 810 ,9 5 4 1 1
 ץילדיא חרז השמ ןופ ייתובשחמ תכאלמ,, ןיא ךיוא-- 2

 :250 יז ףיוא) 235 ,104 ,79 ,78 ,65 ,17 שיּבצ ;(1775 גָארּפ)
 ,(דנוצעיי

 =ַארּפ ןיא ללּכה ןמ אצוי סלַא ךרוד ךיז טפרַאװ (3

 ,(.מ 3) 39 ,(.מ 2) 36 ,8 ,27 (1806) "הניארו הניאצ,, רעג

 ---.239 (1836) רעכַאּבצלוז ןיא---.298 ,275 ,0214 ,274 ,,39
 ,69 ,9 "ריזנהו ךלמה ןּב , ןיא -- .60 ,59 || יתורצוי , ןיא

 עו) דנַאלשטייד=םורד ןופ דילסקלָאפ שידיי ַא ןיא --- 0
 .4 4 45 רעמונ ,| ײרעדילסקלַאּפ עשידיי , עניימ

 ןוא יכדרמ, ןיא :ןכאומורד ערעײנ ןיא דנוצעי (ג

 (1831 ענליוו) יבדנימע השעמ, ןיא ; (1842 עשרַאװ) .ײרּתסא
 איד, ןיא 114 ,8 ,4 (1855 עשרַאװ) "בדנימע, ןיא 35

 ;26 ,17 (1885 עשרַאװ) ןַאמרעקעּב ,ש ןופ עלהמותי עגנוי
 ןשלַאּפ , ןיא ;7 (1804 ענליוו) ר"יבג ןופ ײגנוניולעּב יד, ןיא
 ןופ ןעצנירּפ אייוצ; ;6 (1003 עשרַאװ) "איבנה והילא
 =ננרַאמ לקעי --- .14 (1903 עשרַאװ) ם"להי ןופ "דנַאלגנע

 ל"נפ ;םרָאפ יד ּביל טָאה רערעל לקעי ארקנה ןרעטש

 השעמ, 125 ,18 ,9 (1881 עשרַאװ) ײעטכַאלּפ הכמש יר,

 ךיוא טּבײרש רע --- .46 ,41 (1881 עשראוו) י'םיפּתוש ינשמ

 (1881 עשרַאװ) ייןעכמהולּב ענייש איר, ןיא שייּבצ ,דנוצטעי
 ײענַאלעגַאמ ענייש רעד ןופ עטכישעג עטמורעּב איד, ןיא ,?/ -

 ,16 ,14 ,10 "םיפּתוש ינשמ השעמ, ןיא ,22 (1881 עשרַאװ)

 ,14 ײדנַאלננע ןופ ןעצנירּפ אייווצ,, ןיא ךיוא דנוצטעי---8
 ןעשירעּביײװ,, ןיא דניצעי --- ,9 ייאיבנה והילא ןשלַאּפ , ןיא
 .(1899 עשרַאװ) "רוּפּכ=םוי

 ןטייווצ ןפיוא שטעװקשּפיוה ןטימ ,דניצ4י ,דניצעי (ד
 =ןריולרַאפ ויּב) ד= ןטפרַאשרַאּפ קיניײװ=רעמ טימ ןוא ,ףַארט

 ןוא קידעּבעל ויא (=ם ויּב לָאמַא ןוא םיטש רעד ןופ ןייג

 .ןלױּפ-סערגנַאק .וועג ןופ ןשידיילטימ ןיא טײרּפשרַאפ רעײז
 רעװעשטַאכַאס) 1 עועליא ,ועשטַאכָאס ןיא :ונייהד ןוא
 ,(.ק רעצירג) עצינלעגַאמ ,(.ק רעניולּב) ווָאנישמַא ,(זיירק
 ,שטיוויױל ,(.ק רעקצנימ ,לק) ןישולַאק ,(ָאטיד) 1 ווָאדנעלּב

 =טעּפ) שזַארּבלַאװ ,ווָאקירטעּפ ,(.ק .ניניטסָאג) קינַאס ,ענטוק

 =- .גנאלקסיוא ןיא { טימ רעטפע }

 - 389 ימציא שטײט רעד טימ רעטרעװ - יקצולירֿפ חֹנ

 ,ןידנעב ,?שורָאל ,(.ק .װַאר) לטעטשיינ ,עװַאר ,(.ק .קיר

 ,2 קצָאלּפ ,(.ק .שילָאק) עקשַאלּב ,(.ק רעקרוט) טרָאװרעד
 ,(.ק .צלעק) 2 ץישעלַאד ,(.ק .וועליּפ) עלַאּפָא ,עוועקיל
 .נשטַאּפָא) עננישקס ,(ָאטיד) יצווָארטסָא ,(,ק .טּפַא) ווָארַאשזָא

 ,"סנַאק .דיי , ןיימ לײגפ --- ,(טנַאק ,שומָאל) עװעקַאמ ,(.ק

{ 977, 

 טרָאװדנַאמשמוא:טייצ ןשידיײלטימ םעד ןיא םגה (ה
 רעד טנַארט ,ףַארט=ףוס ןּפױא שטעװק-טּפיוה רעד טלַאּפ

 טעמּכ ויא םָאװ ,שטעווקייב ןקרַאטש ַאוַא ףַארט רעטשרע

 לָאמטפָא טרעוו ּברעװדַא רעד ןוא ,שטעװק=טּפױה םעד ךיילג

 העפראש ַא רעײז טימ .ה .ד ,דניצע--עי טדערעגפיױורַא

 וצ טנַאנ זיולּב ,ערעדנוזַאּב ייווצ יוװ יונעּב ,ץענערגנפַארט

 ןוא ץישעלַאד ןיא---,רעטרעוו עקיּפַארטנײא עקידנעייטש ךיז

 - עי :םרָאפ-סגנַאנרעּביא ןַא טרעהעג ךיוא ךיא ּבָאה שזרָאל
 שטעווקייב ןקרַאטשןוא 6 ףיוא שטעװק-טּפיױה ןטימ ,3 טניצ

 ,1 ןפיוא

 (טרעדניצעי) טרעדנוצעי 6

 =ַאּפ ,שזדָאל ,ווָאקירטעּפ ,קצנילּפ ,ןיּבמָאנ ,ענטוק ןיא

 ,(.ק רעצישטניל) קעטנָאיּפ ,ןידנעּב ,(.ק רעקסָאל) ץינַאיּב

 =ניצגי :(.ק רעקצָאלּפ) רָארנעשיװ ,קצָאלּפ ,,טרָאװרעד
 ,ןישוַאדַאנ ,ווָאדנעלּב ןיא---.=צט= טימ שילָאק ןיא---.טר4ר

 =לוּפ ,שטיוויול ,(,ק .וויול) ווָאמילָאּב ,װעשטַאכָאס ,עניױלּב
 .וואר) לטעטשיינ ,עוועקיל ,ןישולַאק ,קצנימ-ןיילק ,קסוט
 =טסָא ,(.ק .נשטַאּפָא) עכסישּפ ,(,ק .טּפַא) ווָארַאשזַא ,(.ק

 .קירטעּפ) שוָארּבלָאװ ,(.ק .וועליּפ) עילָאװעקסנָאק ,יצוװַאר
 ,קינַאיבַאּפ ,וָאקירטעּפ ,ענטוק ןיא ךיוא לָאמַא ןוא (,ק

 ,טעדניצ8י :קצָאלּפ ,קעטנַאיּפ ,,ןידנעּב ,וועקירטס ,שודָאל

 שילָאק ,רעמוָאק ,(.ק .וװַאר) וװעשַאמָאט ןיא -- .ט4רניצשי

 ןיא -- .טטדוניצעי :(.ק .נילּבול) קסָאיּפ ןיא---.=צט- טימ

, 

 .ןפיוא שטעװקטּפיוה ןעמרַאפ עלַא ןיא--,טודנוצ;י :עשרַאװ
 ,277 } ".סנָאק .דײ, ןיימ לײנפ---,ףַארטלטימ

 ,(ט)רעדנוציה ,דנוציה ,ווו

 (הכיציה) דנוציה ?

 =טּפיוה) דנוציה :30 1| (1768 טריפ) "תורצוי, (א

 .(ףַארט ןטייווצ ןפיוא אמּתסמ שטעווק

 =טפיוה .דניציה :(.ק רעמעדָאר) ץירעמשיו ןיא (ּב

 =רַאטש ַאזַא ןטשרע ןפיוא רעּבָא ,ףַארט ןטייווצ ןפיוא שטעווק

 יונעב טדערעגפױרַא טרעוו ּברעװדַא רעד זַא ,שטעווקייּב רעק
 .(ז ,8 ל"גפ) דניצ--יה יו

 ;רערנוציה 8

 םריטיצ) רדנוציה :(1500 עקַארק) ײ"רּתפא תלנמ,

 ,1610 ןופ וירּבטַאווירּפ יד ןיא ךיוא---,(209 םיוּבנירג .מ ךָאנ

 401 4 ױ

 -- יסיטרָאפ.{ טימ רעטפע 2

 --י11 םרָאפ יד טלקיוװטנא סָאד ךיז טָאה םרָאפ רעקיזָאדרעד ןופ 3
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 ,(טרעדניציה} טרעדנוציה 9

 :(1590 עקַארק) ?רּתסא תלנמ, (א

 .(290 םיוּבנירג ,מ ךָאנ טריטִיצ)
 טעמּכ טדערעגסױרַא ,ט6דניציה :ץירעמשיװ ןיא (ב

 רעּבַא ,ףַארטלטימ ןפיוא שטעװקטּפוה תמחמ ,ט;דניצ--יה
 ל"גפ) שטעווקייּב רעקרַאטש ַא רעייז ףַארט ןטשרע ןפיוא

? 43 

 טרדנוציה

 ,דנציה ,דנצעי ,דנציא .וט

 =עי) דנוצעי ,(דניציא) דנוציא ןעמרָאּפ יד ןיא

 =רעּבירַא שטעװקטּפיוה רעד ויא (דניציה) דנוצי ה ,(דניצ
 =רַאפ ןזײװכעלסיּב ךרוד) ףַארט ןטשרע ןפיוא ןרָאװענ ןגיוצעג
 =ַאװש ןקיטיײצכיײלג ןוא םיא ףיוא שטעווקייּב ןופ ךיז ןקרַאטש
 =םיוא ןענייז ,(ףָארט=ףוס ןפיוא שטעװקטּפיוה ןופ ןרעוװ רעכ
 רעיײז ןלױּפסערגנָאק .ווענ ןופ ןשידיילטימ ןיא יד ןעמוקעג
 ,רנצעי ,דנציא ןטלַאטשענ עטײרּפשרַאפ ןוא ערעלוּפַאּפ

 ,רנציה
 ,רנציא 0

 1 הוָאנישמַא 1 ,עצירג ,ןישזַאדַאנ ,עשרַאװ ןיא טנַצקַאּב
 1קםניוורעשט ,(.ק .ניטסָאנ) 1 עיזָאנרעק ,ןישולַאק 1 ,קסוטלוּפ
 וָאכעלעשז ,2 רעמזיוצ ,2 קצניק ,2 םעדָאר ,(.ק ,קצנילּפ)
 --+(.ק .וועשטניּפ) ץישָאלַאז ,(ָאטיד) 2סָאלש ,(,ק .װרַאג)

 ײ ,םנָאק .דײ, ןיימ ל"נפ --- ,(עיצילַאנ) ץישטּפָאר ןיא ךיוא

} 276, 
 .דנצעי .1

 רַאװדיװַאנ ,(.ק .שרַאװ) ענַאלּבַאי ,2 עשרַאװ ןיא (א

 ,(יק .ניולּב) טיקסיוו ,קסיודָארג ,(ָאמיד) ק:ָאװטַא ,(ַאטיד)

 ילעּבלַאק ,ןישולַאק ,(.ק .קסוטלוּפ) קםלעשַאנ ,2 קסוטלוּפ
 ,(.ק .צירג) ,2 עקרָאװ ,ווָאדנעלּב ,?עצירג ,(.ק רעקצנימ ,לק)
 =םָאנ) ןילָאמסָא .,ןיניטסָאנ ,2 עיַאנרעק ,שטיוויול ,וװעשטַאכַאס
 ,קצנילּפ ,(.ק רענטוק) ןילכישז ' ,2 ץיוועינרעקס ,(,ק .ניט

 ,קסמָאדַאר ,(.ק .ווַאר) 2 לטעטשיינ ,עװַאר ,ודָאל ,ץינַאיּבַאּפ
 -ָאטסנעשט ,(.ק ,קירטעּפ) וועליס ,(.ק ,קסמָאדַאר) לָאּפצינָאק
 ,3 רָארנעשיװ ,קצָאלּפ ,(,ק .דנעּב) ץיוװַאנסָאס ,ןידנעּב ,וװָאכ
 ,םּפעש ,עװַאנַאכעיצ 3 ץינשַארּפ ,(.ק .קצָאלּפ) ווָאנַאזדָאּב
 קסנילגעי ,(.ק .מזיוצ) ,2ץילַאמ ,ענשטָאּפָא ,יצוָארטסָא ,טּפַא
 ,(.ק .שזלירד) וָאנַאזַאק ,(ָאטיד) 3 וװעשירַאקס ,(.ק .מעדָאר)

 ,ליּפ) ץישוָאמ ,וויליּפ ,ץינעשזָאק ,(.ק .צינעשזָאק) לָאװישטור

 .שיק'לע) סָארּבלָאװ ,ץילעק ,(טנַאק .נילּבול) ײרָאגליּב ,(.ק
 -- .('ק רעלַײק) עװַאדָאלק ,(ץלעק יײּב) וָאישמַאש ,(.ק

 ַא ןעמוקַאּב רימ ןטלָאװ עּפַאמ רעשיּפַארגָאעגטרַאװ ַא ףיוא
 ןיימ ל"גפ---,ןליוּפטערגנָאק ,וועג ןקע עלַא ןיא ןטקנוּפ ץענ
 .216 | ".,סנָאק ,דייא

 רעד ףיוא טרַאדנומ עשידייחרזמ) שטירזעמ ןיא (ּב
 ָא-דנצעי ןוא דנצעי :(ןלױּפסערגנָאק .וועג ןופ עירעפירעּפ
 .(ס==ָא)

 --.ברעװדַא ןיא לאקָאװ ןכָאנ טַאנימעג טימ רעטפע 1
 ---,ּברעװדַא ןיא ש ןכָאנ טַאנימעג טימ רעטפע 2

 --.ּבועװדא ןיא לאקָאװ ןכָאנ טאנימעג טימ רעטפע 2

 4 ישציא שטײט רעד טיט רעטרעװ - יקצולירפ 1

 טפרַאשרַאפ בור סָאד םרָאּפ רעד ןיא 4 רעד (ג

 ,{ ויּב (שורָאל ןיא שיּבצ) לָאמַא ,(םיטרַאפ-ּבלַאה)

 מצה פי

 =רוק ,(עשרַאװ ייב) 4 קעווגרַאט 4 עשרַאװ ןיא (א
 ,עצירג ,ןישזַאדַאנ ,רעג ,ילעּבלַאק ,(.ק ,קצנימ .לק) וועשט

 ,(.ק .װַאר) 4לטעטשיינ ,וועשטַאכָאס ,קסוטלוּפ 4 ,עקרַאװ

 =יר) וועשיווינג ,(.ק .נעשוַאק) וועשינגַאמ ,דָארגעשיװ ,סּפעש
 ,(ינרונ=ישזעיווס .מג ,.ק .נעשזַאק) ץיוועקשטליוו .ד ,(ָאט

 =ַאלַאו ,(.ק רעשולירד) עלרַאט ,(.ק .שזלירד) ץעלַאס .,טּפַא

 ,ןיּבָאס ,(.ק .צינּפָאטס) 4 ,קינלעמכ ,ץיש
 ןופ עססינמייהעג איד, ,ןַאמקַאמ װַאטסונ יב (ּב

 ,58 ,55 ,43 ,33) דניציה :(1869 עשרַאװ) "טלעוװ רענעי
 יד טול ןטּפשמ ןעקימ לּפיװ ףיוא ,(119) דנוציה .(133 ,7

 .ףַארט ןטשרע ןפיוא שטעוקטּפיוה רעד--קירטעמ רעד ןופ ןרוּפש
 =יה :20 (1883 עשרַאװ) "תובא רבק סילַאטנעיג (ג

 ןטשרע ןּפױא אמּתסמ שטעװקטּפיוה ,,טוייוו ע רעד יוו) דנעצ

 .(ףַארט

 ,ןציה ,ןצעי ,ןציא .ש

 .| צ (ט) יא 3

 רַאפ טכוּבעג זיא 154 1 ".סנָאק .דײא ןיימ ןיא (א

 ,ןצטיא םרָאפ יד דָארנעשיװ
 טָאה סָאװ ,(10 עז) דנציא זיא'ס וַא ,ךעלגעמ (3ּב

 טרערעגסױרַא ןלענש ןנעװ ןופ 6:זַאלסױא םעד ןריולרַאפ
 .ם ןטימ עיצַאלימיסַא ךרוד רעדָא ןרעוו

 ןטרָאד יװ (23 עו) ץיא וצ ךיז טיצַאּב רעדָא (ג

 .(16260 ןוא 1626 ר"המ יד ל"נפ) ?טר ָאד וצ

 |ןצ(ט)עי 4

 יא 154 | ".סנַאק .דײ, ןײמ ןיא (א

 .ןצעי :(.ק .שרַאװ) וָאקשורּפ ןיא--.ןצמעי

 ןופ רעװנָא ךריד (11 עז) דנצעי ןופ טמַאטש (ּב

 ?ה ןטימ עיצַאלימיסַא ןגעוו ןופ רעדַא ןדייר ןלענש ןיא 4
 ןטרַאד יװ (25 עו) ץעי וצ ךיז טיצַאּב רעדָא (נ

 ?טרָאד וצ

 טכוּבעג

 ןציה 5

 צי ה טרעהענ ךיא ּבָאה (.ק רעצירג) רענ ןיא (א
 ד"המ סָאד יװ (27 עו) ץיה וצ ךיו טיצַאּב (3

 ?1626 וצ 6
 ןופ רעװנָא טימ (12 עו) דנציה סע זיא רעדָא (ג

 .?עיצַאלימיסַא ךרוד יצ ןרעװ טדערעגפױרַא ןלענש ךרוד 4

 ,רעטרעדנוצַא ,טרעדנוצַא ,רעדנוצַא ,דנונַא ,עז

 ,(דניצַא) דנוצַא 6

 ּמִא ךרוד דנוצעי רעדָא דנוציא ןופ טמַאטש (א

 ףַארט ןקישטעװקטּפיױהרָאפ ןיא לַאקָאװ םעד ןופ גנוכַאװש

 ט

 --.לאקָאװ ןכָאנ טאנימעג טימ רעטפע 4

 (22) ךוּב-יודנַאל



 רעטרעװ - יקצולירפ 1 5

 לַאקָאװ רעכיוה רעד ןשידיי ןיא טקניז גנוכַאװשּפַא ַאוַא ייּב)

 ?(6 ,8 ויּב ךעלטנייוועג
 ,לָאמ } ןצילּב יב םרָאּפ יד ןענעגענַאּב רימ (ב

 ,ןסיוו טינ ןעקימ ןַא יוַא ,דנוצַא :ככ במ והימרי ונייהד
 ,רּבחמ ןופ) טרַאדנומ עקידעּבעל יד ךרוד ָאד ךיז טסייר יצ

 טָאטש) רעלעפקורד ַא זיאיס רעדָא ,(היגמ-לעּב רעדָא רעצעז
 לָאמ ןייא םרָאּפ יד ןפערט רימ ןעוו ,ןכיילנסעד---,(דנוציא

 םיטּפוש) ײדיגמה,, דעמַאדרעטסמַא ןופ םינושאר םיאיבנ ןיא

 ,(די חי

 =לָאשז ןיא םרָאפ יד ןעעז רימ ןעװ ,עשו=ןנײקַא (נ
 26 20 ,(לָאמ 9) 61 ,56 ,40 ,032 "תובבלה תבוח , רעוװ
 ןטלַאה וצ רעווש סָאד זיא ,153 ,0187 ,137 ,112 ,08 ,89 ,0
 זיא זנוא רַאפ זַא ,לכש ןּפיוא טנייל'ס ןוא ,ןזיירגקורד רַאפ

 .ךַארּפש רעקידעּבעל רעד ןופ טרָאװ א
 ןבאל רשיה ךרד, ןיא :רָאפ טמוק דנוצַא (ד

 רעקצירַאּפ ןיא ;װ"זַאא 810 ,ט9 (1746 גרוּבמַאה) "ןחוּכ

 עשרַאװ) "רשיו םת/ ןיא ;טּפָא גוננעג (1700) "םייח ץע,
 תניחּב, ןיא ;טּפַא גונעג "תואלּפה ירוּפס, ןיא ;031 (1
 1"תּבש לש תורימז, ןיא ;113 25 (1849 ווָאפעווי) יםלוע

 =יק) "תּבש לש תורימז רדס, ןיא ;ע;5 (1816 װעשטשַאל)

 ,4 (?רַאי ?טרָא) "טוקלי רוציק , ןיא ;37 (1867 גרעּבסנינ
 ,3 ,לָאמ 2) 2 (?רָאי ?טרָא) יינש םוגרּתח ןיא 40 0
 רעװַאלצַארּב ןמחנ 'ר ןופ "תוישעמ ירופיס , ;25 ,15 3
 .י.ףסוי תריכמ ןופ עטכעשיג, }37 ,30 ,19 ,13 (1881 עשרַאװ)

 11 ,9 ,5 ,4 ,3 (1876 יקצַאנידרַא=ווָאפעזוי) "ףסוי תלודגו

 ענליו) "ףסוי תלודנ; ;(קרעװ םעד ןיא םרָאנ)  ווײזַאא

 השעמ} ;טה ,םּב (1843 עשרַאװ) "הקדצ השעמ,, ;7 (7

 .? ,ם2 (1849 עשרַאו) "םיסנ
 =נעװע ,דנוצַא יא רוטַארעטיל רעַײנ רעד ןיא (ה

 יד (036 ןיוירד ,24 ץיוורוה ,41 ץישפיל) דניצַא לעוט

 .םרָאפ עטסרעלוּפַאּפ ןוא עלַאסרעווינוא

 =קעדח 138 ,37 ,36 ,8 ,0 "עלעקרעס, :דנוצַא (ו
 דלעפנעסקַא .י ןופ יזטלעוו עטרַאנעג איד , ;49 46 ,26 "ךוט

 (1867 םעדַא) "ןיצק=רעד לימייה 'רז 171 (1870 םעדַא)

3 18, 10, 21, 31, 37, 45, 54, 01, 67, 81, 83, 85, 86, 100, 
 עלחר, 1153 ,146 ,145 ,144 ,143 ,141 ,124 123 111 2

 }110 ,99 ,85 ,84 ,75 ,44 ,35 ,23 (1868 .טישו) "ןירעגניז איד

 ,14 ,9 || (1882 עשרַאװ) "תירּפ םענעטלעז ןופ עטכישעג,
 יי י ;18 ,17 ,13 ,11 ,9 ,8 ןש ,22 19 15 ,13 7 610 6

 ןײז ;34 (?1875 גרעּבמעל) "לעגנוי שילױּפ  םיקצעניל
 =קַאמ ;("דניו, וצ םַארג) 72 (1883 םעדַא) יחול=טלעוו,

 הרבח יד, ;("דנוצ ַא, טניילעגסיוא 16 יז ףיוא) 120 ןַאמ

 ,18 ,15 ,13 ,12 ,11 ,7 ,4 (1883 עשרַאװ) "הדועס השודק
 ;56 (1888 עשרַאװ) יהאגתמה סנרּפ? 130 ,24 ,23 ,21 0

 הדגה, ;19 (1984 עקַארק) "ןמה תלּפמ ןופ הרשי הלינמ;

 !זײרגקורד--,(!חתּפ ןשוריפּב א טימ) דנֹוציַא :ל  ףױא 1

 *ַאטנָאק עשיפַארגָאטרָא ןימ א) דנוציא ןטלַא ןופ ץנעצסינימער רעדָא

 1 (ןגָאז וצ ױזַא עיצטניג

 לא +
 0 ימציא יט רעד טיט ש ט

 ,5? ,58 ,44 ,34 ,32 ,28 ,15 ,12 ,6 (גרעּבמעל) "אניקעי ןופ

 ,20 ,18 ,11 ,9 ,6 (1805 ענליװ ,1881 עשרַאװ) ָאטיד 8
 ,12 ,7 (1903 ווָאקירטעּפ) ָאטיד ;36 ,89 ,84 ,33 ,27 1
 (1891 ,מעל) רעדעפ .ז .ש ןופ "השדה הריש , }וויוַאא 4

 ,26 ,22 ,16 ,פ ,פ || ,76 ,75 ,05 ,61 ,56 ,38 ,56 ,29 9 |

 "והוּתה םלוע ןיא עזײר ַא; 178 ,76 ,52 ,40 ,49 ,412 1

 ,15 ,13 ,12 (1876 .טישז) "לואש השעמ, ;54 (1873 .טישז)
 םנידייו םעד ןופ דניק עטוג סָאד; ;14 4 ,3 ,11| ,19 8
 ;26 "איג לד עצהַאיי 145 ,49 (1876 .טישז) "החטבה
 171 ,69 ,57 ,48 ,40 ,39 "רעדיל עשידוי ןופ ןיזַאנַאמ ,
 . "ןושרג וניּברד םרח, ;10 ,9 ,8 (1876 .טישז) "הרמז יריש ,
 ענליו) "ןײלַא לעקיצײח, םקיד ;28 ,8 (1889 עשרַאװ)
 ..."םעדָא ןיא דלעג ןערַאש טייג דניק ענערייז סָאד , 498 (7
 עשרַאװ) "דנַאּב ןיזייא רעטייווצ רעד , ;10 (וועשטידרעּב)

 ַא, ןס2 ,56 ,50 ,47 ,42 ,50 ,58 ,30 ,29 ,21 ,18 (8
 תקבא, ;3 (1002 ?טרָא) יקסוועשטידרעּב ,י ,מ ןופ ייהשעמ
 "םעשיווייפ 'ר איצניד; ;20 ,17 ,13 (?רָאי 6 טרָא) ילכור

 ,21 ,15 ,13 (1883 עשרַאװ) "עטתקדצ איד עשטניּב, ;8 4
 םעדַא) ײןהָאילַאדעמ רעד, ;49 ,40 "עמומ עזייב איד, 8

5) 5, 14, 16, 17, 18, 26, 28, 32, 33, 34, 38, 36, (3, 
 .י ןופ "עיטַאמָאטסירכ עשידוי שיססור} ;59 ,51 46 0

 השלש הנהּתו 151 ,29 (1893 .טישו) קינּבורט ,י ןוא םַאּפ

 ;טאי (1876 ןילּבול) "הרש תרמ תינּברה השאה ןופ םירעש

 ;22 (18/8 .טישו) ןײטשּפע ,מ ןופ "הבושּת לעּב רעד;
 שורושהא; ;4 (1873 סעדַא) ןיפעל ,מ ,מ ןופ ייתלהק;
 עשרַאװ) ײרעילָאּפָארטסַא עלעשרעה, ;(גרעּבמעל) ײליּפש

 *ידרעּב) "טּפשמ םר"מש, ,םכילע םולש ;36 ,10 (2
 שטַאגולד ינָאמ ןופ "קונוהוּתה םלוע רעד, }17 (1888 וועשט
 ;? ןעדַאפדלַאנ ,א ןופ "עלעריפ סָאד, ;17 (1878 .טישו)
 השעמ , 149 (1836 עשרַאװ) "דניק עטנערּב רַאפ םָאד;

 "עײיו קסנעוילמ ךלמילא יר יּבר םיסרופמה קידצהמ ארונ
 =לעק ענערלַאנ אידע 199 ,16 ,15 10 ,8 ,4 (1870 .מעל)

 ענליוו) "קינַאמיַאּפ רער, ןייז ;97 ,26 || ר"מש ןופ "רעּב

0) 244, 
 קער רעשידוי רעטשרע , ,דלעּפנעסקַא .י :דניצַא (

 קיצּפײל) "לכיטנירעטש, ןײז 124 (1862 קיצּפײל) טור

 ,2 ײטלעװ עטרַאנעג איד, ןייז }127 ,112 ,00 ,88 ,51 (92
 גרוּברעטעּפ) "וויירפ רעדח ,ם"ממ 34 "ךוטקעדה 6

 ,24 ,ןכ (1879 ענליוו) עלעשטנעמ ןיילק, ןייז ; םרָאנ 4
 יילערעגניפשטניוו , ןיא ;110 ,109 ,105 ,99 ,06 ,85 75 0
 =יריסח רעד, 143 ,33 ,20 27 ,18 ,16 ,0 (1805 עשרַאװ)

 רעּביא; םיקצעניל ;31 (1808 םעדַא) "טלַאהרעשנוא רעש
 126 ןַאמקַאמ ;34 ,26 ,15 ,14 (1904 םעדַא) "עלעטניפ ַא

 ,16 ,0 (1837 עשרַאװ) ײטעמָאק רעד, ;(?דניצ ַאע :30 יז
 }(ייטניצ ַא/) 22 (1874 עשרַאװ) "םיגוויז , ,לּבָאס ןמלז 4
 =רַאװ) "רוּפּכ=םוי רעשרעּבײװ רעד, ;18 "האנ לד עצהָאי,

 איד, ;07 ,64 "האגתמה סנרּפ , ;18 ,15 ,14 ,13 (1890 עש
 8 (1804 ,מעל) 'יקידצ רעולעּב ןוגוליה םעד ןופ הריטּפ
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 טלַאװ ;148 ,142 ,30 ןיצק=רעד לימייח יר , ;(יירניצ ַא;)
 איד/ ;49 ,45 ,44 ,40 ,11 ,3 ,1 (1867 סעדַא) ייאיינ נוא

 ,13 ,10 ,6 ,4 "לואש השעמ, ;46 ,30 ,25 ,9 ייעקשטעווטיל
 ײלעדָאה,, 92 || ,16,41 ,37 ,33 ,31 ,27 25 ,21 ,17 ,6 4

 ,52 ,41 ..יןיזַאגַאמ, 1854 ,49 ,47 ,57 ,29 (1888 ווינעשעק)
 =קָאד ַא רונ, ;69 ,35 "עיטַאמָאטסירכ עשירוי-שיססור, 1
 ;28 ,27 ,23 ,20 ,9 ,? ,6 ןישטשָאמַאז לאיטלפ ןופ ײרָאט
 יר איצניד; ;57 ,28 ,1/ 1 | ריּפַאש .ּב ןופ ןעידַאלעמ,
 =נריב .ש 171 ב'יושז ;377 || .פיל ;10 "סעשיווייפ

 ,110 םיוּב
 =ידייחרזמ עלַא ןיא קידעּבעל זיא ּברעװדַא רעד (ח

 ,מיימ עשיריילטימ ןוא עש
 ?רנוצט סױרַא ןשידיי=שיװוטיל ןיא ןעמ טגָאז יצ (מ

 .ןלעטשוצטסעפ םָאד ןעמוקעגטיוא טינַאזיא רימ---?דניצש יצ

 מ"מ עשיװמילטינ יר ןיא ןוא ןשידיײלטימ ןיא (י

 ,(277 | ײסנַאק .דיי , ןיימ לייגפ) דניצט :;ןשיריי=חרומ ןופ
 .שרַאװ) ענשטעסַאיּפ ,עשרַאװ :ןשידיילטימ ןיא (אי

 ,ןישולַאק ,עצינילעגָאמ ,ןישוַאדַאנ ,ווָאמילַאּב ,ןישטירקאז ,(.ק

 .םינַאטס ,מג) יבמעד ,ד ,(,ק רעקצנימ .לק) ווָאװַאלסינַאטס
 =רַאט ,עיועקיל ,(.ק .ורַאג) ווַאסי רַאּפ ,דָארנעשיװ ,(ווָאװַאל

 ,ץישעילַאד ,יצװָארטסָא ,רעמזיוצ ,(.ק .קצניק) ץיװָאלדיש ,על

 | ײסנָאק .דײ, ןיימ ל"יגפ) ווײזַאא וויושיּבור ,שטשימַאז
 --,(טונימ עקיטציא-=) ייטינ;גמ ;ג,דניצט,, :עגַארּפ---(??7

 : .ג קיוָאלמיטש בור סָאד דניצט ןיא 4 רעד
 =םיורנ :(מימ .ריישיווטיל טינ) ןשידייחרומ ןיִא (ּבי

 !(.ק .וָאלעקַאס) עװעסָאק .,(.ק .ניטינסָאק) ץישָאל ,עלַאיּב

 =סָאקטלַא ,עװַאדָאלּב ,(ָאטיד) ענוימ ,(,ק רעגנעוו) קצָאטס

 אפ ,(.ק רעליוװ) ילַאֿפַארימ ,(.ק .צינעמערק) קסמיש ,ןיטינ

 עקדָארַאגינעוװ ,(.ק רערטסַא) ילָאּפָאנַא ,(.ק רעליווװ) עוניל

 ,דיי , ןיימ ל"גּפ) וװיײזַאא (עיּבַארַאסעּב) עצינּביר ,(,ג .וועיק)

 ,סיטרַאפ-{ גנַאלקסױא ןיא--.(277 | ײסנַאק

 :װײזַאא ענבוד ,ילָאּפָאנַא ,עונילַאּפ ,ץינעמערק ןיא (גי
 עשידיישיניאַארקוא יד ןיא רעד טימ ,(0-=-ַא) ַא = טני צ ם

 =וצ ךרוד ּברעװדַא ןופ גנוקרַאטשרַאּפ רעטּבילַאּב ױזַא מיימ
 ,עיצקעירעטניא עטכיורּבעג לָאיּברעװדַא ןּבעג -

 ןלױּפסערגנָאק .וועג ןופ מ"מ עשידיײלטימ יד ןיא (די
 טמוק עירעפירעּפ ןייז ףיוא עשידייחרזמ עסיוועג ןיא ןוא
 שטײט ןיא ,(34 עו) טצעי יװ ,רָאפ (טניצט) דניצט

 ,םיעו6ג דניצט ךעי |ס טימ| ּבַא; ;עשרַאװ שיּבצ .ײטשרע;
 טניצט םַאּבַאש; :עװַאלעקַאס ;|/ס| ײָאיא ןיפ אס ןוא| ש
 ,ײןטגנַאגשג |רע זיא) טויא

 =טָא ,םָאװרָאנ:טשרע=-=) ַא דײד ני צ ט :עשרַאװ (וײט

 ,(טָאװ=רָאנ

 ,(רעדניצַא) רעדנוצַא 7

 :17 (1711 ךַאּבצלװ) "ןושק רוּפּכ םוי תולּפּתַת (א

 ףרָאד) קָאטסיגראשט סיוא שטנעמסקלָאֿפ א ןופ ווירבא ןיא 1
 -- ,טניצַא :(זיירק רעשטשישמאז ןיא

 338 "טציא שטײט רעד טימ רעטרעװ - יקצולירּפ חנ

 ,30 "ליּפש=רשוע ןצּבק, ,129 "לביטנירעטש,--,רדנוצַא
 ,רעדניצ ַא :110 םיוּבנריּב ,ש

 ,עדניצש :;מ"מ תעשידײלטימ עסיװעג ןיא (3
 ;ליװז ןיא -- 277 | ".סנָאק .דײא ןײמ עו) ראדניצט

 (ס=-8ַ) ?ָא;ר6דניצט ,רשדניצט

 ,(טרעדניצַא) טרעדנוצַא 8

 =ַאפעװי ;ו וט בויא (1675) "םידיגמ, רעגַארּפ (א
 יהאריה רפט , ;װײזַאא ט88 ,88 (1837) ייהניארו הניאצ, רעוו
 וניקתא רדס , ;218 "תואלּפה ירוּפיס , ;108 (1792 .מעל)

 השלש הנחּת, ; "ינש םוגרּת, ;23 1818(2 ?טרַא) ייאתדועס
 ;ט2 (18/6 ןילּבול) הרש תרמ תינּברה השאה ןוֿפ "םירעש
 "תוישעמ ירוּפיס , ;(1876 גרעּבסניניק) ..,"תורימז רדס;

 ;40 ,29 "טלעוו .נעג איד, ;60 רעװַאלצַארּב ןמחנ 'ר ןופ

 ,33 ,26 ,20 ,19 ,(לָאמ 2) 18 ײעלעקרעמ,, } ײטײשעּב יחבש ,
 הסדהפ 328 ,14 ,12 "סעשיווייפ יר איצניד, ;45 ,43 4
 רעד, ;54 (1854 עשרַאװ) ןַאמרעקעּב .ש ןופ "הצולח איד
 םנרּפ! ;33 ,32 ,24 ,5 (1855 עשרַאװ) י"רמלמ רעשינַאריט

 וניקתא רדס,--טרעדנוצַא ,טרדנוצַא :25 "האגתמה
 ןרעטנוא קוריח ןשוריפּב טימ) טרעדנוצַא :6 "אתדועס
 ,86 ,19 ,18 ,12 ,01 ,060 ,55 ,441 5 ײלביטנירעטש ,--.(צ

 ,16 ,9 "טורקער .דוי רעטשרע רעד; }127 ,123 120 }1 16 6

 :יס,, ;33 "עלעקרעס, }12 ,8 "טלעוו עטרַאנעג איד, 5
 ?נריּב .ש ;13 "סעשיוייּפ 'ר איצניד, ;14 ?תוישעמ ירוּפ
 .טרערניײַא :4} ץישפיל ,110 םיֹוּב

 .טר6רנוצט :(.ק רענירּבַאק) יקעדַארַָאה (ב

 ײב) םעקרַאמ--.(0 טימ) טָאדניצט :עשרַאװ 0
 ,ווַאמילָאּב ,עצינלעגָאמ ,(.ק רעצירג) ועינָאטסנעשט ,(עשרַאװ
 :ַאלסינַאטס ,(.ק .נימיזְדַאר) עװעדַאי ,ןישטירקַאז ,קסיזדַארג
 ,קסלעשַאנ ,קסוטלוּפ ,ילעּבלָאק ,(.ק רעקצנימ .לק) װָאװ

 ,ץישעלַאר ,עװַאר ,ווָאקירטעּפ ,עוועקיל ,ווָאסירָאּפ ,ןילָאװרַאג
 :ַאמס ,(.ק .שולירד) קסּפיל ,(,ק .מויוצ) וויטימילק ,עלרַאט

 | ײ.םנָאק .דײ, ןײמ ךױא עו +טעדניצט ;(ָאטיד) וועש

 :ניצט :(עיצילַאנ) געשוּבָאנרַאט ,(.ק .לּבול) ײרַאגליּב--.(8
 .טר4דניצט :עוװעקַאמ--,טטד

 ,עװַאדָאלב ,דָארַאטיק ,ענּבוד ,קסמיש ,ץינעמערק (ד

 ,עװַארעגנעװ ,(.ק רעלַאיב ,רג) שטיטַאװַאלס ,עלַאיּב-םיורנ

 ,טטרניצ :(.ק רעניודַאר) קַינַאשודיר

 :ַאלב ,עלַאיבםיורג ,דָארַאטיק ,קסמיש ,ץינעמערק (ה
 :טר4דניצט :ליױװ -- ָא;טטרניצט :;ןילּבול ,עװַאד
 ?ָא:טר4דנוצ ט :'ץעדָארַאה א

 ,דנוצא טשרע-- 2

 --(} ןטרילאזאנ ןָא לָאמטפָא 3

 ,עװעדאי ,ָאמילָאּב ןיא טּפױהרעד ,4 טעמּכ ,ןפָא רעײז 6 4
 --,ןישטירקַאז ,וָאװאלסינאטס

 ---.0 ןפיוא רעדנוזאב ןוא 1 ןפיוא שטעװקטּפױה 5

 --.דנוצא טקנוּפ ,דנוצַא דָארג

 טימ רָאנ ,ם ןשיטנַאנָאסנָאק

 ---.שטעװקטּפיױה םענעגײא ןייז ךיז טגָאױט 0 רעד 5
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 ײ?טס דני צ ט ךּוװ 4טיַאווצ .ד, :עװָארעגנעװ ןיא = (ו
 =ניצט קוטניז,; :םעקרַאמ---.(? ךָאװ עטייווצ יד ט ש רע==)

 ז,א קֹורעווֹונ ויּב , :עװעדַאי -- ,(נָאטנוז טשרע ==) ײט ע ר
 יװ רעמ טינ ,לּכה=ךס .ה ,ד) "ןטַאנֹומ ַאארד טעדניצט

 .(די 16 ל"גפ--(.םישדח 2

 ,ירעטרעדנוצַא* 9

 :עלַאיּב-םיורג -- .(0 2 טימ) גָאט ָאדניצט עשרַאװ
 .ָטטטדניצט

 ,טרעדנוצ ,רעדנוצ ,דנוצ .צוו

 (דניצ) דנוצ 0

 ,48 יקצעניל ,י .י ןופ "חול-טלעװ, ןיא דנוצ (א
 עלחר , ןיא ;125 ,97 "ןיצק=רער לימייח יר, ןיא ;855 3
 ,26 "רעדיל עשירוי ןופ ןיזַאנַאמ , ןיא ;112 "ןירעגניז איד
 ,11 ,3 || "תירּב םענעטלעז ןופ עטכישעג, ןיא ;71 ,30 5

 ַא, ןיא ;50 ,46 "ךוטקעד, ןיא ;22 ,17 ,10 111 ,7 4
 הָדנַה , ןיא ;51 ,30 (1878 .טישו) "והוּתה םלוע ןיא עזיײר
 (1881) רעװעשרַאװ ,40 ּבָאגסױא רעגרעּבמעל ,"אניקעי ןופ
 ץרּפ ,ל ,י ייּב ;(1850 עשרַאװ) יםירישה ריש, ןיאה 4
 תרמ השאה, ,12 "םעומש ַא; ,(1901 עשרַאװ) ײןעטּפירש,
 =מעל) "ליּפששורושחא,, ןיא } װ"וַאא 233 ,305 ,304 "הנח
 ןיא 16 (9 ,מעל) "הנונע ןַײא ןופ השעמ , ןיא ;(גרעּב

 } (1891 .מעל) רעדעפ ליוונייז לאומש ןופ "השדח הריש;

 ,171 ב"וושז ;35 ,34 ,20 ,25 ,22 1

 ענלַיװ) "לעננוי שידיסח, םיקצעניל ןיא--דניצ (3ב

 רעּביאק ןייז ןיא ;230 ,217 ,154 ,130 ,147 ,11 ,9פ (7
 ,137 125 ,24 "ןיצק=רעד לימייח יר, ןיא ;19 ,8 ײעלעטניּפ ַא

 ןופ ןיזַאגַאמ , ןיא }109 ,95 "ןירעגניז איד עלחר, ןיא 3
 | "תירּב .טלעז ןופ .שעג, ןיא ;80 ,12 "רעדיל עשירוי
 ײוהוּתה םלוע ןיא עוײר א ;47 ,33 "ךוטקעד; 17 ,4

 ,21 ,19 ,עווװ (1898 .נעשעק) וועיל .מ ןופ "לעדַאה, ;0
 "ןעטפירש, ,ץרפ ;63 ,560 ,5 ,47 ,460 ,43 ,42 ,38 6
 |ו ,66 ,62 ,58 ,4/ | רעדעפ ;(וויזַאא 79 || ,49 "שינַאמ ,)

 ,ש ;(149 | .ּב=פ) רעּבָאלטַאנ .א ןופ "דיסח שיאפ 2
 .161 םיוּבנריּב

 ןופ מ"מ עשידיײלטימ יד ןיא רעלוּפַאּפ דניצ (ג

 ךיוא יוװ ,עיצילַאג ןוא (טנַאק רענילּבול) ןלױּפסערגנָאק-םורד
 ןופ ,טנַאק רעצעלדעש=רענילּבול ןופ עשירייחרומ יד ןיא

 ,(.ק .ווָאטרעװעל) ענשטנעל ןיא ש"ּבצ ;  עילַאדָאּפ .,ןילָאװ
 ,שטשימַאז ,ַאטסַאנסַארק ,ָאכעלעשז ,(,ק .װרַאג) יקיד
 -ַאלּב) ענשטעּבוד ,(.ק .רעננעוו) קצַאטס  גרעּבמעל ; םעלעב

 } ײ,סנַאק .דיי , ןיימ ךיוא ל"גפ --- .ץינעמערק ;(.ק רעװַאד
8, 

 --.({ ןפיוא) שטעװקטּפױה ןייא טימ זױלּב }1

 --.דנוצַא :עלעטש רעד ןיא 34 (1902) רעװָאקירטעּפ ןיא 2

 0 "טציא, שטײט רעד טימ דעטרעװ - יקצולירפ הנ

 ,רעדניצ 1

 ,18 (1886 עקַארק) "ןעידָאלעמ , ,ריפַאש .ּב ייּב

 ,(טרעדניצ) טרעדנוצ 92

 תורימז,--.טרעדנוצ :20 "ליּפש רשוע ןצכק, (א
 =נירעטש,--.טרידנוצ :32 (1816 װעשטשַאל) "תּבש לש

 ,טרעדניצ :77 ,49 "טלעוו עטרַאנעג יד , ,102 "לכיט
 ןליוּפסערגנָאק=םורד ןופ ןשידיילטימ ןיא רעלוּפָאּפ (ב

 =קוא ןיא ךיוא יו ,עיצילַאנ ןוא (טנַאק רעצלעק ,רענילּבול)
 ,גרעּבמעל ,שטשימַאז ,ענשטנעל ןיא שּבצ--- ,ןשידיײשיניאַאר
 ;(0 טימ) ווירָאק ןיא--.טט דניצ : ץינעמערק ,וועשטידרעּב
 =ניצ :(.ק רעװָאוַאשוּב ,םעמסש) ווּוניד ,ד--- .טעדניצ
 טימ ס) ַא= טרגדניצ ;:(.ּבוג ,וועיק) ץעװָאּפיל---,ט ר 4 ד

 ײ,םנַאק יריי, ןיימ ל"נפ -- ,(שטעװקטּפױה ןקידנעטשּבלעו
{| 278, 

 ,ןצוטיא ,טרעציא * ,ץיא .עוזו

 ,.ןץיא 8

 לקילג ייב---.3 28 ,1619 ןופ ווירּבטַאוירּפ ,דיי יד ןיא
 ,ײדנַאטש וצ ןיגיציא ןעד רַאפ, :98 למַאה

 ,טרעציא* 4

 ,לדנרעטש ַא םרָאפ רעד וצ טלעטשענוצ ּבָאה ךיא
 ּבָאה ךיא : 'ר טימ טרעהעג טינ לָאמנַײק יז ּבָאה ךיא תמחמ
 =ילַאקָאװ סָאװ ,ןטרַאדנומ ןיא זיולּב הּתע תעל טרעהעג יז
 ---.רע-= גנודנע רעטשטעווקעגמוא רעד ןיא ר:לּפעצ רעײז ןריזיל

 ,(.ק .לּבול) ווענָאי ,ןיזדַאר ןיא ש"ּבצ ,טנַאק רענילּבול ןיא
 ןיא ןטסציא ;(154 } ,"סנַאק ,דײ , ןיימ ל"גפ) ענשטנעל
 ןיא 4 רעטריצודער רעד--,ט4ציא :(.ק .וועליּפ) ווָאפעזוי

 טָאטש רָאנ מ"מ עטנַאמרעד יד ןיא ךעלנעמ זיא טטציא
 -ַאמיטע יד רַאפ רימ ךיא לעטש רעּבירעד ,ר ןטריזילַאקָאװ
 , סקואוויצ -|- רע= ףַארט-|- (03 עז) ץיא :יװַא עיגָאל

 .193 ןּבױא עז ןצ(ט)יא ןגעװ -- ,גנוקרעמנָא

 ףצוטנעי ,06 ,ץעי .וצ

 יקעי 5

 ןרעטש לטייפ קיציא ןופ טכיורּבעג---,ןשידייברעמ ןיא

 ,(066וס016ז, 06ז006|ח טחמ ןײז ןופ 44 יז ףיוא ש"ּבצ)
 :85 'ז ףיא ;1852 ןסיײמ ,לײט רעמשרע ,50000046*

 (ץטעי
6 2512 

 ןיא ןרעטש ,פ .א ןופ טכיורּבעג -- ,ןשידייברעמ ןיא

 יו ,100 ,60 ,7?5 ,56 48 ,46 ,36 לכיּב ןטנַאמרעד רעירפ
 || ײסעקַאנש דנוא ןלעּבַארַאּפ ,רעטכידעג , ענייז ןיא ךיוא

 : 3 טז 8. {גתסגט ט. כז. םסחמהגז8 ר020056614, ן84-
 615006 21121011616 405 סו |ג/נז6 1619, 125. --
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 יקצולירּפ חנ 341

 ,(לָאמ 2) 28 ,21 17 16 12 ,0 ,שזװ וײז (?רָאי ,ןסיימ)
4, 34, 42, 57, 59, 08, 69, 108, 111. 

 414 ןּבױא עז ןצ(ט)עי ןגעװ--.גנוקרעמנָא

 ,טרעציה ,ץיה ,א

 יה 7

 ,13) 7 ,6) 1 ,1619 רָאי ןופ ווירבטַאוירּפ יד ןיא

1 (360), 99 (38), : 

 ,טרעציה 8

 .(טרעהעג ךַאװש ז) טר4ציה :דָארגעשיװ ןיא (א

 ,(יק .שרַאװ) וועינוקָא ,ענשטעסַאיּפ ,עשרַאװ ןיא (ב =.

 ,ןימױרַאר ,עצינילגָאמ ,עצירג ,וָאדנעלּב ,ווָאנישמַא ,רעג

 ל"גפ) ווײזַאא (.ק ,טרעוועל) וועכעמ ,ןישולַאק ,קצנימ ןיילק

 ,ס א 6) ט6ציה ,טעציה :(154 } ".סנַאק .דײ, ןיימ

 מימ םרָאּפ ענעגייא יד--,(ןפַא קרַאטש ,טשטעווקעגמוא םגה

 ,(.ק .ורַאנ) יקיר ,ןילָאװרַאג ןיא :(9) 6 םענעּפָא רעמ ךָאנ

 ,(ָאטיד) ץיװעשטַאמ ,(ָאטיד) וערַאקסַאל ,(ָאטיד) עילַאדָאּפ

 .רַאט ,שטלירד ,(.ק .קיל) ועילַאּבָאס ,עוועקיל ,וװָאכעלעשז

 ,וװעשינגַאמ ,לָאוװישטיר ,ץינעשזַאק (.ק .שולירד) קסּפיל ,על
 ,ןילבול ןיא --- .ווײוַאא ,(.ק .ליּפ) ווָאפעווי ,וויליּפ ,טּפַא

 ,(.ק .שַאמָאט) ץיוועשיט ,(.ק .וענָאי) ויקלקַאז ,קסויּפ

 =רַאשט .ד ,שטשימַאז ,ענשטנעל ,(טנַאק .לּבול) ווַאטסַאנסַארק

 ווָאנרַאּב ,רעמוָאק ,(ָאטיד) ילָאּפמַארפ ,(.ק .מַאז) קָאטסינ

 ,(ק .רָאלּב) עװעצרַאּפ ,ןיזדַאר ,םעלעכ ,ּוװיושיּביר ,(,ק ,ליּפ)
 ,(עיצילַאג) געשובָאנרַאט ,(ָאטיד) קצַאטפ ,(.ק .קיל) קצַאק

 יד ןיא שיגָאלַאנַא -- .טטציה :גרעּבמעל ,(ָאטיד) קעדַארג

 =טסָא-ןיילק ןוא (.ק  ,ניזרַאר} שטירזעמ ןופ מ"מ עשידייחרזמ

 עקידתונכש יד = ןגָארטרַאפ .אמתסמ ,(.ק ,ווַאדָאלּב) עוװַאר

 ,מיימ עשידיילטימ
 -|-רע= ףַארט-|-(7 יו ץיה  :עינַאלַאמיטע יד (נ

 ,!םקואוווצ -

 ,טרעטציא ,רעטציט ,רעטציא ,טציט ,טציא ,אז
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 איד, ןיא ךיווא --- ,5 1 יי ,םנַאק ,ריי , ןיימ עז (א
 ;(ייטצטיא , טגיײלעגסיוא לָאמ עטייווצ סָאד) 4 ,1 ייטלעוו ,נעג

 ,טציא

 ,ס"ממ 15 (1876 ענליוו) 'יעודנירּב לאכימ , םקיד ןיא

 ,24 ,15 ,14 ,13 ,11 ,10 ,9 (1872 ענליװ) "עסקַאט אידא

 57 ,55 ,54 ן528 ,51 ,44 ,48 ,40 ,30 ,358 28 8
 ןיא 185 ,80 ,9?7 ,78 ,77 408 72 ,08 ,67 ,00 59 8
 תחיש , גילי ;103 ,90 ,87 ,54 ,74 ייעלעשטנעמ ןיילק,
 ,43 ,48 ,41 ,30 ,33 ,30 ,20 ,22 ,21 (1889 עשרַאװ) ײװלוח
 ,6 ,5 "רָאטקָאד ַא רונ, 18 ייהאנ לד עצתָאי, } וויזַאא 46
 סָאד; 1460 ,16 ,13 ,7 ,8 ייעקשטעווטיל איד; 129 18 8
 ;34 (1876 ,טישו) 'יהחטבה סנידיײז םעד ןופ דניק עשוג
 ,8 ,6 (1873 ענליוו) מייַאּבו ןופ ייהאווצ איד, }49 ילעדָאה,

/ 

 2 א

 ענליוו) "החמש לוק, 15 16, 17, 8 20, 28 26, 20;

 262 "טציא, שטײט רעד טימ דעטרעװ -

 יירנַאּב ןיוייא רעטייוצ רעד, 150 ,48 ,23 ,20 10 (83

 רעטרופרעפ רעד, 40 "ךוטקעד, ן59 .."ןיזַאנַאמ,; 6
 (1878 טשערַאקוּב) "ןושרג וניּבר , } 19 (1883 עשרַאװ) ךודיש

 רעשידיא רעד, ןייז ;38 ײקינַאמיַאּפ רעד, ,ריימש ;21 4
 עשרַאװ) "ריטפמ רעכילקילג רעד, ;47 ,30 ,26 18 ייץירּפ

 ןופ .שעג/ {13 ,10 "םעשיוויפ יר איצניד; ;38 (6

 ,44 ,33 "ןעידָאלעמ; ;5 1|| ,16 || ,8 ,4 | "תירּב .טלעז
 יקסנירטסַא .ל .י ןופ ײ"טלעוו רענעי ןופ םעײנ; ;57 1

 =ַאּפָארטסַא עלעשרעהװ 98 ,20 ,16 ,14 ,4 (1896 ענליוו)
 =!ךאלמ רעוירַאּפ איד , ,רענוועל .ח .ג 23 ,15 ,7 ,5 "רעיל

 ױראָאּפ עכיילג ןייק טינ, ,טטַאלּבנערלינ .ד .ח ;13 ,11 "עט

 יװַאקרַאה ,21 ץיוורוה ,377 || .פיל ;926 ,8 (1806 ענליוו)

 ןיא ,21 | יאניקעי ןופ הדגה, ןיא---.107 םיוּבנריּב .ש 0

 59 "הלּכ איד טימ קירדנעמש ןַאפ הנותה עשימָאק איד;

 ,(| רַאפ ןכייצ רעשיּפַארג )) טצוא 1

 ;מ"מ עשידיילטימ ןוא עשידייהרומ ןיא--טציא (ּב

 ,' עלַאיּב-םיורג ןיא ךיוא---.155 } ".םנָאק .דײ, ןיימ ל"גפ
 ,(.ק .קםילעּב) קסנַאירּב ; (.בונ .וועיק) שטרימ.,ד ,שטירזעמ

 ,(עיצילַאנ) ץישטּפָאר ;1 שזיווסעינ
 ןיז טימ ס רעד) ַא=מציא :עלַאיּב-טױרנ ןיא (ג

 ,שטעװקטּפוה םענעגייא

 ,טציט 0

 :קסנַאירּב ןיא---.(טציא-|-טָא) ט צי טא :שטרימ ןיא
 .(0 ןופ לַאּפּפָא טימ סקואוופיונוצ) ט ציט

 .רעטציא 1

 איד, ןיא ךיוא---,158 1 ",םנַאק .דײ, ןיימ ל"גפ (א
 =יטייצנוא , םקיד ;77 יםלוע תניחּב, ;35 "טלעוו עטרַאנעג
 ַאװ 114 "קָאסעצַארוד ןיא םיחרוא,; ענייז ;88 "ךוזעב רענ

 סָאד, ;96 "רָאטקָאד ַא רונ, 5 "והוּתה םלוע ןיא עזייר
 ,15 (1873 ענליוו) "םימוה תדמח, ;2107 "לעגנוי עשידיסח

 =קַאד רעטנַאקעּב רעד, ;17 "ריטפמ רעכילקילג רעד! 0
 "ּבוטש ןייא ןיא םינורה ףעניפ, ;13 (1882 עשרַאװ) ײרַאט

 רעטרופרעפ רעד, 118 (1895 טערַא) ןַאמרעקעּבכ ,ש ןופ
 28 ,23 ,22 "טלעוו רענעי ןופ םעיינ; ;27 ,17 "ךוריש
 ;27 ,10 "ןושרנ ונּברע ;6 "רעילַאּפַארטסַא עלעשרעה,
 ,48 ,57 ,19 ,11 (1889 ענליוו) "ןהֹּכ רעד, ,ןײטשַאלּב רזוע

 רעד, }װײזַאא 538 10 ,236 10 ,159 ,110 ,109 ,49 11 3

 ;11 ,? (1808 ענליוו) טטַאלּבנעדליג ,ד ,ח ןופ "לעניּפש ףושּכ
 =גָאלק יד, ,ןהָאזרעוַאל ,ד }27 "ראַאּפ עכיילג ןייק טשינ,

 ,107 םיוּבנריּב ,ש ; 736 ןיזיירד 40 1| (1889 עשרַאו) יירעטומ

 טפערט םגה ,ןשידייחרזמ ןיא טשרקיערעד קידעהעל (3

 --.158 } ",םנָאק ,דיי , ןיימ ל"נפ) ןשידיילטימ ןיא ךיוא ךיז
 ,(.ק .נרָארג) ּפלָאװ 3 ענדַארג ,ןיצויל ,קסיורּבַאּב ,2 ענליוו

 -- .(טּבראפראפ--0) 1 "ןגנאל, ןשיװטיל טימ }

 .רעטצטיא טגײלעגסיוא 2

 -- ,ּברעװזַא ןיא 1 "ןשיװטילא טימ 32
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 .שומַאל) ווָארּבמעז ,עשזמָאל ,קָאמסילַאיּב ,(,ק .גדָארג) 1 רודמַא

 ערערנַא ןוא ענילַאק ,,(.ק רעּבמערַאז) 2 עוַָארָאיסנַאג ,(.ק

 ןַארעיזַא ;(.ק רעװַארטסָא) 1 קָארּב ;מ"מ עשידיישיווטיל
 .טינסָאקטלַא) קסישטָאלַאװ ,(ןילָאװ) ווַאלסַאז ,(,ק ,מדול)

 =טָאקטלַא ,(.ק .נסָאקטלַא) ןימווק ,(.ק .ליוװ) עונילַאּפ ,(.ק
 =ישז) עקטַאיּפ ,(.ק רערטסָא) ץיווָאכעל .,וװָארוקסָארּפ ,ןיטינ

 =ערק---.וָאקַארטעּפ ןיא שיגָאלַאנָא--.ר 4 ט ציא :(,ק .מָאט

 ,טט ציא :ץינעמ
 ,עטואווַאלס ,קסישטָאלָאװ ,קָארּב ,עשומָאל ,קסניפ (ג

 .ּבלעו ס ןפיוא) ָא-ראטציא :װָארוקסַארּפ ,ןיטינסָאקטלַא
 ;(עיצילַאנ) לָאדזָאר ,ץינעמערק ---,(שטעװקטּפיוה רעקידנעטש

 ,(שטעװקטּפוה םענעגייא טָאה ס) ָא-רטטציא

 ,רעטציט 2

 ,עשומַאל ןיא ש"ּבצ ;ר4טציט :;ךיוא זיא שידיישיווטיל
 ,3 ירעטציא טָא, ןופ ;ווײזַאא ,(,ק .קצנימ) שטיװָאכוּפ 2 ענילַאק

 / ,טרעטציא 3

 רעד, :עז -- 138 | ײ.סנָאק .דײ; ןײמ ל"נפ (א
 רעד, ,םכילע-םולש ;17 (1886 ץַאלַאנ) "דיגמ רעצישזַאק

 ג(60 ווו 1904 עקַארק ,"קרעוו עלַא,) ייתירּב רעטגײלעגנָא

 ,107 םיוּבנריּב ,ש
 ךיוא רַאפ-טמוק ,ןשידײשיניאַארקוא ןיא טנַאקַאּב (ב

 ןיא -- .458 | ",םנַאק .דײ, ןיימ ל"גפ) ןשידיילטימ ןיא

 ןיא ,ענּבור ןיא ;5 יּבמערַאז ןיא ;(.ק .קסוטלופ) קצארס

 =ַאּפ) ןינערַא ,עקטַאיּפ ,ןימווק ,(.ק רענּבוד) ּבוד:ינַאילעיז

 ,ץינעמערק ןיא--,טר4טציא :(עילַאדָאּפ) עקנעמַאק ,(עילָאד
 ץיווינשיוו ,(.ק קציול) שטשישזַאר ,(.ק .נעמערק) עקריזיליּב

 =ָאדַאּפ) ַאװַאינעט-ַאיַארַאטס ,.דַאּפ-ץענעמַאק ,(.ק .נעמערק)

 -- .טטטציא :גרעּבמעל ;ץעילדעש ;ץיװָאנרעשט ;(עיל

 ,טעטציא :(ק .ורַאג) עילָאדַאּפ ,עװעדַאי ,ענשטעסַאיּפ

 .( רעדָא 6 םענעפָא רעייו טימ) ט4טציא
 ,עקטַאיּפ ,ןימוק ,(,ק רענװָאר) עקווָאנָאטנַא ןיא (ג

 ס ןפיוא) ַא-טר4טציא :(,ק .רגנעוו) ,קצַאטס ,וועשטידרעּב

 ,ץינעמערק ,וועשטידרעּב ןיא -- ,(שטעװקטּפיױה רענעגייא
 .(שטעװקטּפױה םענעגיא טימ ס) ָא-טסטציא ;:ץיווינשיוו

 ס רעטצעל) ָא=טרטציאטַא :ךיוא ענּבוד ןיא (ד

 ,(שטעווקטּפיוה םענעגייא טימ

 ,דנטצעי ,ןטצעי ,טרעטצעי ,רעטצעי ,טצעי .אוזז
 .טצעיַא ו

 ,טצעי .4
 --+9 (1707) "שפנה תחמש} רעכַאּבצלװ ןיא (א

 השעמ, 22 ,07 02 ,8 (1841 עשרַאװ) "םיּתעה תורוק , ןיא

 -- .ּברעװדא ןיא 1{ "ןשיװטיל; טימ 1

 -- י} ןטּברַאפרַאפ--4 טימ 2

 ,סָאװירָאנ-(טָא, :שטײט רעד טימ ָאד 2

 -- ."טשרָאקָא

 --יָא?רטטציא:טָא :ךיוא יי 7 ןיא 4

 =- .ּברעװדא ןיא } ןטּברַאפרַאפ---4 טימ 5

 ,סָאװירָאנײטשרע

 36 "טציא, שטײט רעד טימ רעטרעװ - יקצולירפ הנ

 ,13 ,6 (1855 עשרַאװ) "בדנימע, ;7 (1831 ענליוו) ײבדנימע
 (1876 יקצַאנידרָאווַאפעזוי) ייףסוי תריכמ ןופ עטכעשיג, 35

 לעקיצײח , סקיד ;38 ,32 31 ,30 ,21 ,12 ,10 עלעקרעס 2
 טעלּפ רער, ןייז ; 15 ,9 "גנולסקעוומוא , ןייז ;35 ,23 "ןײלַא
 ךולפ רעד, ןייז ;4 "רָאּבַאנ רעטסרע, ןייז ;8 י"תּבש ףיוא
 לוקע 117 (1874 ענליוו) ײ...רעניּבַאר ןעשינַאקָארַאמ םעד ןופ
 123 (1874 ענליוו) "הודח יריש , ;25 (1873 ענליוו) יהרמז
 ײגָאטשרענָאד רעד; ;41 ,40 ,33 ,30 ,24 "קינַאמיָאּפ רעד,
 =קַא רעד, 521 "ןיציּבער עטיוט איד , ;6 ,8 (1877 ענליוו)

 138 ,24 ,20 16 "לואש השעמ? ;18 (1868 .טישז) "קינזיצ
 ,21 0 "ןהָאילַאדעמ רעד, }1711 "לעגנוי עשידיסח סָאד,
 1102 "ןיצק=רעד לימייח 'ר, ;23 "ץירּפ רעשידיא רעד, 8

 ינשמ השעמ ,, ;4 "האג לד עצחַאי ;22 "הבושּת לעּב רעד;
 עשרַאװ) ײעטכַאלּפ הכמש יר, }7 20 ,18 ,13 ,11 ,5 "םיפּתוש
 עשרַאװ) "הדועס השודק הרבח ידע ;12 9 7 ,5 (1
 =רעּפ, ;30 ,16 (ָאטיד) ײעטתקדצ איד עשטניב,; 17 (3

 םילַאטנעיה 161 ,57 ,43 ,28 ,21 ,17 ,12 "ךודיש רעטרופ
 ײםיסנ וניּברמ םירוּפפ , ;8 "ןושרנ וניּבר, ;6 "תובא רבק

 =ילוי רעד, }58 ,57 ,55 ,54 ,53 ,51 ,50 ,37 ,26 ,24 ,9 7 4
 .י .א ןופ "להקה תאטח, }21 ,19 10 ,9 "הספ-רַאפ רעש

 1531 "ריטפמ רעכילקילנ רעד, }11 ,9 (1881 ענליוו) ריּפַאס

 ײרעילָאּפָארטסַא עלעשרעה , ;23 (1893 ענליוו) ײקילג רעד;
 "השדה הריש,, ;15 "ןמה תלּפמ ןופ הרשי הליגמ , }48 ,2
 {9 23 "קידצ רעזלעּב ןופ הריטּפ יד, ;24 ,2 | (18091 ,מעל)

 םַאד; {7186 111 "ןהּכ רעד, ;7 27 "עלעטניּפ ַא רעּביא,

 ,24 "רעבלעק ענעדלַאג איד, 135 ,30 "דניק עטנערּב רַאפ

 ,111 ןָאספלָאװ ,174 ,יװַאקרַאה ,55 ץיוורוה ;291/ 0
 יב ךיוא ,רעכיברעטרעוו עדייּב ןיא ָאמינ ןצישפיל ייּב) 3
 ,(טינ ןעמיוּבנריב

 ,65 | ןרעטש .פ .א--.ןשירייברעמ ןיא טנַאקַאּב (ב
 .ןסש+ :120 11 ,01 ,65 ןןס20 6

 ל"נפ) ןשיריילטימ ןוא ןשידייהחרומ ןיא טנַאקַאּב (ג

 } וועשזישט ןיא } ענדָארג ןיא --- .(156 } ."םנָאק ,דיי , ןיימ
 =ַאיּב-םיורג) שַאשַאר ,ץעילרעש ןיא ;ַאװַאינעיסַאיַארַאטס ןיא
 =נעּבוד ,(.ק רעוװַאדָאלּב) 10 עליּפָא ,עװַארטסַאןיילק ,(.ק רעל
 ייב) קעונַאװָאּפ ,עשרַאװ ןיא ;עװַארעגנעװ ,(.ק .וויושיּביר) עק
 ולַאק ,קסלעשַאנ ,קצַארס ,(עשרַאװ ייּב) ץעיליש ,(עשרַאװ

 =ליּב ,ןילַאװרַאג ,עוועקיל ,עקִרָאװ ,ןימיזדַאר ,קסיזדָארג ,ןיש
 קיטישפ ,(.ק .טּפַא) ווָארַאשזַא ,םעדָאר ,רעמזָאק ,ײרַאג

 ,(.ק .שטניּפ) ץילסייוו ,(.ק .נשטָאּפָא) וויווק ,(.ק ,מעדָאר)
 ,(יק רעניּפיר) ץנעווערד:ןישוּבָאד ,(.ק .צינשָארּפ) לשזרָאכ

 --.טצטעי :20 'ז 6

 =-.טצ טעי טגַײלענסיױא =נ

 --.טצטעי ;45 ,42 ,25 ,24 זי 8

 ,טצטעי :4 ז 9

 ---! (ןטשטעװקעג) ןגנאל טימ ןעמָאנטַאטשש 0
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 ,ווָאקירטס ,ןידנעּב ,קעטנָאיּפ ,(.ק ,ודַארעש) עילָאװ=יקסנירז

 ,וו"זַאא

 ןיא ןוא ןלױּפסערגנַאק .וועג ןופ ןשידיילטימ ןיא (ד

 ןַא טצעי ויא עירעפירעּפ ןַײז ףיוא מ"מ עשירייהרזמ יד
 טכױרּבעג סנטסיימ טרעוו ןוא טרָאוו ךעלמיטסקלָאפ תמא
 | רעטשרע} ק:סניד ןגוטכטפ , :ש"ּבצ ;} "טשרע שטייט ןיא

 ןטדערעגסױרַא טינ טנַאנַאטנַאק סלַא ת ,טרילַאזַאנ ןוא גנַאל

 ;(??ןעוװ הלאש יד ףיוא רעפטנע עשרַאװ ןיא) 1 "טצעי

 גנַאל 1 ,ס טימ| ,ןיליב;טָא .ד ןטכענ טצעי ןטָאהימ} טָאמ

 ןרּוופַאג ןיב ךעיו ;(ןימיזדַאר) ",מינַאג ןטשטעווקעג ןוא

 ;(ןישולַאק) ייטצעי ןרּוויפפ, ;(קפיזדארג) "םקוט?פ טצעי

 =ןײלק) "סוי ןעצ טצעי (1 טימ) יה ךעי ןיואוו ןשניואווא

 .(118 ,(רי16 ל"גפ---.(עװַארטּפָא

 טמוק (1888 עשרַאװ) "דמלמ ןשינַאריט; ןיא (ה

 :ש"בצ ,"טשרעה שטײט ןיא ןײװ:םַאמ רָאפ "טצעי,

 ןיא ןיהעשיג רהָאי ןעיד ןיא טצעי ויא עטכישעג ענַײמ,
 וַא; ,(17) "ןיהעזינ טצעי ןיטכענ איז בָאה ךיא ,(3) ןילוּפ

 טצעי רע טָאה ןהוטעג אייוו ןיוש םהיא ןעבָאה טנעה איד

 --:(26) ײלעּפַאטנַאּפ םעד םימ טגייל רעד
 ,94 ,9 ו"ז ףיוא --.76 ,66 ,52 ,44 ,43 ו"ו ףיוא ךיוא

 ,63 ,58 ,56 ,55 ,52 ,48 ,47 ,46 ,45 .44 ,40 ,34 ,(לָאמ 3) 8
 =מנגייא ןייז ןיא רָאפ טצעי טמוק ווײזַאא 73 ,71 ,68 ,06 6
 .(ו"זַאא ידנוצעי ,דנוציא ,טציא ,,==) שטייט ןכעל

 =טּפיוה םענעגײא םימ ס} ָא-טצעי :ץעילדעש (ו
 =טשרע ,סָאװ-רָאנ=טשרע ,ָא-טשרע .9 ,טציא .1== ,(שטעווק

 ,טצעי טקנוּפ , ,טצעי

 .רעטצעי 5

 :טרָאװרעד ,ענטוק ,עצירג ,רָאװדיװַאנ ,עשרַאװ (א
 טימ) עטצעי :םעדָאר ,עקרָאװ ,עצירוג ,קסלעשַאנ---.ראטצעי
 .,(ס:גנַאלקסױא םענעּפָא רעיז

 =רטטצעי :שטירזעמ .,(.ק .וויושיּביר) ץעװַאּבַארג (ב
 טקנוּפ ,טצעי טשרע, == ,(שטעװקטּפױה םענעגייא טימ ס) ָא
 : 5 : ,יטצעי

 ,טרעטצעי 6

 עטַאכַא---.טרשטצעי : דָארגעשיװ ,םּפעש ,ןילבישו (א
 : קסמָאדַאר ,ץינעשזָאק ,ווַאסירַאּפ ,שטיוויול ,(עשרַאװ יײּב)
 ל"נפ--.טסטצעי :עװָארטסַא-ןיילק--.טאטצעי ,טעטצעי
 ,156 1 ",סנַאק ,דיײ ןיימ

 =טּפױה םענעגייא טימ ס) ַא:טטצעי :וָאסירָאּפ (ב
 ,(שטעווק

 ,ןןטצעי 7
 טיצַאּב -- .ןטצעי :עװַארעגנעװ ,ץינטָארּפ ,עװַאלמ

 .!טרָאד , וצ "ןטרָאד , יו "טצעי { וצ ךיז

 ,טצ עי ַא 8

 --,טצעיט (.ק רענַאמוא .ּבונ .וועיק) יקוּב ,עשרַאװ

 --.,לּכה-ףט סנַאװנ םעד ףיוא "טצעי, טָאה ָאז }1

 36 יטציא שטײט רעד טיט רעטרעװ - יקצולירפ חנ

 י,םנָאק .דיי , ןיימ ל"גפ--? "דנוצַא, וצ גנודליּב:עינָאלַאנַא

1 156. 
 .הנטצעי 9

 -| טצעי) עיצַאנימַאטנַאק---.דנטצעי :עװַאלעקַאס ןיא

 ? (דנצעי

 ,טרעטציה ,רעטציה ,טציה ,(6 טימ) טציה .411
 ,טרעטציהַא

 ,(6} טימ טציה 40

 ,(156 } ".סנַאק .דײ, ןיימ ל"גפ) שידיישימייּב

 .6 ןצרוק טימ) טציה 1

 "עלעקרעס,--.156 { ".םנָאק .דײא ןײמ ל"גפ (א

 =יּב ,עקידעדציה :45 'יז) וװ"זַאא 44 ,42 ,36 ,19 ,10 ,8 ?

 15 (1865 עשרַאװ) 2 ײלערעגניפשטניוו סָאד , ,םײממ---.(טרָאװ
 34 ,28 ,23 ,/ (.מעל) "אניקעי ןופ הדנה, -- .("טצטיה,)
 יניסימשייג איד , ,שריה ריאמ---.3 טצוה : רדסּכ טגיילעגסיוא)
 .("טפיוקוג 3 טצוה טשרעה,;) 4 (1879 .מעל) "עניריי

 ,רעג ,ץיוועינרעקס ,עשרַאװ--:םרָאפ עשידיילטימ (ב
 ,וועילַאּבָאס ,ןילַאװרַאג ,ןישטירקַאז ,ןישולַאק ,עצירג ,עצינילגָאמ
 -יביר ,וָאטרעװעל ,ווערַאקסַאל .,וויליּפ ,,ןיּבַאס ,ווָאסירָאּפ
 ,ועשינגַאמ ,שטשימַאז ,(.ק .שטשימַאז) ןישערּבעש + ,וויוש
 וויכידַאר ,נרעּבמעל ,(טנַאק רעצלעק) וועכעמ +,ץיוװַאלדיש

 =ערּפ ייּב) לימָארּבָאד ,(ירטס ןפיוא) עקרוט ,(,מעל ייּב)
 .4 (לסימ

 ײ ,טטימ, עז) ןרַאגנואחרומ ןיא :שידיי:ברעמ ךיױא (ג
9, }44). 

 =םיורג ןופ מ"מ עשירייחרזמ יד ןיא ןנָארטרַאפ (ד
 ,5 עװַארטסָא-ןיילק ןוא עלַאיּב

 ,רעטציה 2
 .עטציה : וָאכעלעשז

 ,טרעטציה 43
 ,ווָאסיִרַאּפ ,ןישולַאק ,עקרָאװ ,עצינ'לגָאמ ,עשרַאװ (א

 ---.(ןּפָא טסכעה ס ,6) טסטציִה ,טעטציה : ןיּבַאס ,וװינַארמ
 : גרעּבמעל ,(.ק .וויושיּביר) ןַאכוא ,(.ק ,שטשימַאז) עקשירג

 ,156 } ",םנָאק ,דײ, ל"נפ---,טטטציה
 =נעװ ןופ טרַאדנומ עשידייחרזמ יד ןיא ןגָארטרַאּפ (ב

 ,טטטציה :עװָארעג

 --.רעצעז רעוועשרַאוו ןכרוד ןגָארטעגנַײרַא 2
 --} רַאפ ןכײצ רעשיפַארג ןעײרעקורד רעגרעּבמעל ןיא ) 3

 ךיטצעי ,(םרָאנ) ךיטציה :רעטרעװיײּב עװעצרַאּפ ןיא 4

 --.(ןטלעז

 יד ןופ מ"מ יד ןיא .קידנעטשּבלעז טלקיװטנַא ךיז רעדָא 5

 רע ואװ ,טרָאד טדערעגסױרַא טינ ןירא ללּכ ןיא וו טרעװ טעטש ײװצ

 ,רעטרעװ עכלעזַא ײּב ןײא-טרָאװ ןּבעגעגוצ ,ןגייקא ,ןוא ,שינַאגרָא זיא
 *עג טּפיוהרעד) טינ טכער שירָאטסיה םוש ןײק םיא ףיוא ןּכָאה סָאװ
 :ַאב) טציא ךיוא טָאה םורצ-יוזַא .(סוטאיה ןיא טפָא עטצעל סָאד טעש

 --.ּבײהנָא ןיא ה . םעד ןטלאהרעד רעלײמ ךס א ןיא (ץאז ןיא סרעדגוז
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 ָא-טסטציה :ןַאכוא ;ָא:טעטציה :װַאסירַאּפ (ג

 ,(שטעװקטּפיוה םענעגייא טימ ס)

 ,טרטטציהַא 4

 ?דניצט טימ עינַאלַאנַא טיול--.ט סט ציה ט :עשרַאװ

 קילּברעּביא .אוש

 =טלַא רעד ןיא ;םרָאפ .דיי עטסטלע יד ;דנוציא (
 =קורד .דייחרומ ןוא =לטימ ערעיינ ןיא ןוא רוטַארעטיל ,דיי

 024(15 ד"המ -- .מײמ עשידיילטימ ןיא קידעּבעל ;קרעוו

 עגולק ,632 11 םננַאמליוו ,11418 | רעסקעל ,112 רעסקעל)

 ,טצעי טקנוּפ ,טצעי דַארג, ,(1418 1 רעסקעל) 2)4(1 טמ+ ,8
 2דינמ ךיוא---."ךָאנרעד דלַאּב ,טצעי:דלַאּב ,ָא-טצעי ,טצעי=טָא

 =לערַאפ םלַא 142 ג ח 4 טכוּב 310 111 3 ןנַאמּפּפַאה---,112 ח 6
 מ"מ עשישטיידרעדינ ןיא ךָאנ טּבעל יז רעּבָא ,םרָאפ עטרעט

 םָאד ויא םרָאּפ ד"המ יד .512טמ8 ,'112טמ46 םלַא
 =וצ טימ םע טסייה ,=תֹו (?) סקיפוס-|-(1626) 1620 ד"המ

 .(632 ,631 11 םננַאמליוו) =סקואוו

 ;רע- ףַארט-טיזַארַאּפ-|-(1 םרָאפ יד :רעדנוציא (2
 טּבעל ;קרעוװקורד עיינ ןוא עטלַא ײלרעלּכ ןיא רָאפ טמוק ;טלַא

 2!)6(1טמסז :2325 1{ 4 ּב"ווד--,מימ עשידיילטימ ןיא
 עו) טרעטלערַאּפ טצעי ,ןַא ה"י ןט:15 ןופ ןוײװַאּב וצ יא

 ןײטשכַאװ=ױדנַאל) 112טמ 661 ד"נמ ;(55 ,1001 ."טטימ,

 =לערַאפ םלַא 112װת646/ טכוּב 310 || ןנַאמּפּפַאה (5

 ,181 ,9 | רעלעמש) 162000ז : ןשירעייּב ןיא ;םרָאפ עטרעמ
 עשטייר , םדלָאהנײװ ןיא ךיוא ; (55 ,1901 .ײטטימ,, ןיא טריטיצ
 יײטטימ,) 162טמ6461 :97 (183 ןיוו) "גנושרַאפ-טקעלַאיד

 .שיועלש ,(55 ,1

 ;טלַא ;שסקואוװצ-|(9 םרָאֿפ יד :טרעדנוציא (3
 עשידיילשימ ןיא טּבעל ;קרעוװקורד עיינ ןוא עטלַא ןיא

 ,(שיועלש) 112טמ66ז+ :וו"רפד דלַאהנייוװ---,מי"מ

 ,רפס טלַא ןַא ןיא שידַארָאּפפ :ןדנוציא 64
 רעט:18) םירפס עטלַא ןיא :(דניצעי) דנוצעי 6

 ;(רעװעשרַאװ טשרקיערעד) קרעװקורד ערעײנ ןיא ;(ה"י

 ןט:15 ןופ ןשישטייד ןיא--.מ"מ עשידיילטימ יד ןיא טּבעל

 יב ךיוא טכוּבענ ן612טת6 (.8113 לעהגַאהעּב) ןָא ה"י

 ,יייװירב:טאוװירּפ ,דיי יד ,ןײטשכַאװיױדנַאל ַײּב טריטיצ 1

5. - 

 2 5681116ז 6.1849ט6.. 5

 רשסזסזסטגסט. 816ח160 1873--81, 2, 394.

 תונורכז סלמַאה לקילג וצ ראסָאלג סױדנַאל .א ןיא טריטיצ
 --.(55 ,1901 ".טטימ,)

 3 תםז.רש.1101!/ז44 תם, ע01912460129165 6116/טע60

 66 66ט/90װ6מ 5ץז2016. 1--1ׁש. 1.610219 1871.-
 4 5סתהגחנפ 260, 300. 46 20: 112. 646 7091.

 {טתנסז (0600מ264 ט. 60:40600296ח. !1גממסוטסז 1858,04-
 | 55 ,1901 "טטימ , ןיא טריטיצ

 5 (0}תוגז 56 ט זמ 4 תתג 210062:010065 2ט5 11006י

274 ,1911 210/024 ,0619 
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 רידנ ןיא -- .םרָאפ עטרעטלערַאּפ םלַא 310 111 ןנַאמפּפַאה
 ,(םרעטלערַאפ) 2606 :7 ןשיועלש ןיא ;612182ז1 טּבעל

 -לטימ יד ןיא טּבעל :(טרעדניצעי) טרעדנוצעי 6
 ןסו7וח- :(114 לעהגַאהעּב) ןָא ה"י ןט15 ןופ--.מײמ עשידיי
 עטרעטלערַאפ םלַא 310 }|| ןנַאמּפּפָאה ייּב טכוּבכעג 67

 ,5 (ז ןשיּבליז טימ) 812406: םלַא ד"דנ ןוא טּבעל --- ,םרָאפ

 |= ,(55 ,1001 ."טטימ, טול ,94 ךַאּבמַאש) 162046ז
 טימ עשידיי סָאד -- .0 ןסשטחססז ;ןיו ןיא ;9 2ט002ז508

 ,(=סקואווּוצ

 ;(דניציה) דנוציה (0
 ,טרַאדנומ רעשיריילטימ ַא

 ;ןשינטנרעק ןיא---.ןלעווק ערעטלע ןיא :רעדנוציה 8)
 סרעסקעל ןופ ןעמונעג ,125 ןײטשכַאװ=ױדנַאל) 016121066ז
 -| (? ןופ טמַאטש -- .(151 ,1862 קיצּפייל ,ּב"וו ןשינטנרעק
 .רע-

 טבעל ;שידײטלַא :(טרעדניציה) טרעדנוציה (9

 ,סקואוווצ-|-(8 ויא'ס ,טרַאדנומ רעשידיילטימ ַא ןיא

 ןיא ןרפס רעטלע ןַא ןיא

  נעעג טימ ,(} ןופ טמַאטש .שידיילטימ :דנציא (0
 -ַאטש) מײמ עשישטייד-שירַאגנוא יד ןיא---,גנונָאטַאּב רעטרעד
 טימ) 12 1206 ,11:100606 :(ןשישטיידלטימ ןופ בור סָאד ןעמ
 .(4 ןשיּבליז טימ) 13 1204 ,( ןשיּבליז

 . =נעעג טימ ,(6 ןופ טמַאטש .שידײלטימ :דנצעי 1

 || סנַאמלי) 1626! ד"המ ןױש -- .גנונָאטַאּב ררעטרעד
 ןשיבליז טימ) :13 6204 טרַאדנומ רעציּבייל רעד ןיא --.(,1

 .663ס06 :(שטייד:לטימ) 14 רעמלעווש רעד ןיא ;(ת

 ןטנָאנ ןופ שטירזעמ ןייק ןגָארטרַאפ :ָא-דנצעי (1
 ,ס ףורסיוא:זײװנָא ןטימ טקרַאטשרַאפ ןוא ןשידיילטימ

 רעװעשרַאװ ןיא רָאפ-טמוק .שידיילטימ :דנציה 2
 - ,גנונַאטַאּב רעטרעדנעעג טימ ,(7 ןופ טמַאטש ,קרעווקורד

 .קעל) 16264 ד"המ ןופ---,שידיילטימ :ןצ(ט)יא (3
 * ,(66 ,1911 מ"מדפצ) 1244 :םּפיצ ןיא--? (2

 6 !הסזזמגתמ 1 סטסתסז ! הטפ סח חסטנמגזא/5ס068

 שש סז19002126. 2162122 1909, 123.--
 7 ןזוסםזוסג 6126 819 סח, 1/606ז 016 6

 ףקזגסחס 1621 טי 11011619. 2160124 1011, 295
 8 !תזס תז.11ט0606 6:!זמחנס, 114014060195006 תמ4-

 2ז/68 (1612219 1910) 154 --
 9 ןהסזזמגחמ 1 6468611{/ ,4ט5 461 ת260002ז4/

-- .47 ,1910 2:041242 .300115602126 5006 
 10 תז זה 5. 8842 ס1, 06 3016ת6ז 0121646 30164-

-- .85 ,1873 1651-1.61021 
 11 ןטוןוטפ 868166 109. 667 66טופ9ס06ת !וטמס2זוסמ

 665 טמפזופסמסת 8679140065 (5167מ9986710016 4. 6215. 41.
 8. 30195605002116ח, 2261, 11, 1858, 175). --

 ,12 ת'חזוסג 16 6 ט1, 5קז2סװק10ט6מ 215 2:ק5סת, 2101122,

.1911, 60, 61, 64. -- 
 12 3:060+ { טת1261, 1016 1.6101126ז 1/1002ז6

 (3600296 2. 6650. 8. 0606800. 5. ט. 1., 8/א, 1894, 208)---
 14 שוחסוזחח 56 001, 416 500621ז06ז 1/טמ002ז6

210/182 1913, 210. -- 
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3609 

 ץנעירּב ןיא--,(13 ל"נפ .שידיילטימ :ןצ(טנעי (4

 .ס19גח ,16152 ם :1 (ץייווש יד)

 .14 ,(13 ל"נפ ,שידײלטימ ;ןציה (5
 =ינוא ;קרעװ ערעטלע ןיא :(דניצַא) דנוצַא 6

 עקידעּבעל יד ןיא ןוא קרעווקורד ערעינ יד ןיא לַאסרעװ
 ! ןיװַאקרַאה ייּב טלעפ .(8 רעדָא (1 ןופ :גנומַאטשּפָא ,מ"מ

 .(411 ל"גפ :ָא-דניצא 6

 .ַאד=דניצַא 6

 ןיא ןקרעװקורד ןיא ;(רעדניצַא) רעדנוצַא 7
 טמַאטש רעדָא ,רע= ףַארט-{ (16 זיא'ס--,מ"מ עשידיילטימ

 ?(9 ןופ טקעריד

 .(416 ל"גפ :ָא=רעדניצַא (7

 ןוא ערעטלע ןיא :(טרעדניצַא) טרעדנוצַא 8

 -{-(17 יאס ,ןשידייחרזמ ןוא =לטימ ןיא ;.קרעוװקורד ערעײנ
 ?(6 רעדַא (3 ןופ טקעריד טמַאטש רעדָא ..םקואוווצ

 4217 ל"גפ :ָא-טרעדניצַא 8

 ,(ןטלעז) שידייחרזמ ,שידיילטימ :רעטרעדניצַא (9
 .רע= רענעסקַאװעגוצ לָאמ ןטייווצ םוצ-|- (18 ויאיס

 :םורד ןוא עשידיילטימ-םורד ןיא :(דניצ) דנוצ 0
 -םורד ןוא ןשידיילטימ-םורד ןיא ;קרעוװקורד עשידיי:חרזמ
 (5 רעדָא ,(1 ןופ טמַאטש ,(ןשידיי-שיניאַארקוא) ןשידייחרזמ

 ---,ףַארט ןטשרע ןטשטעווקעגמוא ןופ לַאּפּפָא ךרוד (16 רעדָא

 =לטימ) 3 ןשיגרעּבענעה-שיקנערפ ןיא ן2 ד"דנ יא 2טת!

 =ענעה) 4 טרַאדנומ רעלוז יא ;204+ :(שטיידרעּבייא-שטייד

 : ,32 ;(שיגרעּב

 -|-(20 ויאיס ,לכיּב רעװעקַאייק ַא יא :רעדניצ (1

 ?(17 רעדָא (0 ןופ טקעריד טמַאטש רעדַא--.רע=

 ?םורד ןוא :חרזמ-םורד ןיא :(טרעדניצ)טרעדנוצ 02
 רעדָא .טםקואוווצ-!-(21 זיאיס ,ןטרַאדנומ ןוא קרעוו עשידיילטימ
 ןשישטיידלטימ ןיא---?(18 רערָא (6 ,( ןופ טקעריד טמַאטש
 ,(28 ,1907 (מימדּפצ) 2 ם 4621 :(טלַאהנַא ןיא שייּבצ)

 ,(418 ל"גפ :ָא-טרעדניצ (2
 -- .היי ןט=17 ןופ ןלעווק .דייברעמ ןיא :ץיא 3

 ד"המ ןופ) 162 זיא ןדנגעג עשירעייּב ןוא עשינַאמעלַא ןיא
 עקידנרינימָאד יד ןעוועג ה"י ןט-16 ןוא ןט515 ןיא (6

 12 רעדָא 12 ןעגנולקעג ירפ ןיוש ןטנַאק ערעדנַא ןיא ,םרָאֿפ
 םלַא ן42ס טכוּב 310 111 ןנַאמּפּפָאה .(125 ןײטשכַאוװ=ױדנַאל)
 יד) מ"מ עשישטייד:שירַאגנוא ןיא --- .םרָאּפ עטרעטלערַאּפ

 1 תם. 9621168, 066 8006026 /טמסגז! (6611486.

 אצזז1, 1894, 389). --
 ,1910 ;122 ,1909 מ"מדפצ ,טרעכױט) ןשיקרעמיינ ןיא 2

 ;1982 ןילרעּב ,ּב"װ שיטײרּפ ,ריבשירפ .ה) ןשיסיירּפ ןיא ;(4
 --- .(34 ,1910 מ"מדפצ ןיא טריטיצ

 2 2/!װג5524/ 5169, 16 114011900-11600606-

 םוּפסס תחטמסגז!סח. 1064 1873, 74, 77, 83. --
 4 ןטסשו2 ה 6ז1ס}, 2722הטח8 ֹוח 5006 תוטתס-

 8ז1. 214/028 1906, 20. --

 0 / "טציא שטײט רעד טימ רעטרעװ - יקצולירפ חנ

 :5142 5132 :(ןשידיישימײה ןוא =שירעמ םוצ עטסטנָאנ

 };6(17) : .מ 5 רעמלעווש ןיא ;ןוע ,ו9(2) 7 ןשיועלש ןיא

 :לטימ) גג ןלעק ןיא ;142 ס 110 שידנעלטגָאּפ ,9שיסקעזרעּביײא
 =רַאפ ןיא ,,12 ןַארעמ ןיא ;122 112 גרעּבלרַארַאפ ;1142 ;(שטייד
 -םרַאמ ןיא ,16 ןיו ןיא ,15 מ"מ עשיכיירטסערעדינ ענערייש

 :ןוגו2 :19 שירעייּברעדינ ;1ט2 18 ןרעמ-םורד ןיִא ,17 דלעּפ
 =ייווש ענעדײשרַאּפ ןיא לעיצעּפס ;162 170 ןשינַאמעלַא ןיא
 307 ,12 21 מ"מ עשירעצ

 ןיא--.שידיילטימ :טטציא ,טאציא ,טרעציא 4
 רעד) 1261 :(שטיידלטימ) 22 לזניאכַארּפש רעטסגנעהנעש

 טעּב'ס ,6שטתֹו ד"המ ןופ םױרַא םרָאּפ יד שריפ רּבחמ
 0204 םרָאפײּב ד"המ יד ךײלגרַאפ םוצ רעּבָא ךיז

 2ג רענרעּבמַאּב רעד ןיא---.(םריטָאנ 632 11 םננַאמליװ עכלעוו
 ---.(ןפָא רעייֵז ףַארט=ףוס ןופ 6) 60564 :(שיקנערפחרזמ) .מ
 ויא יצ--.10268 :םרַאדנומ 24 רעשירעצייווש רעסיוועג ַא ןיא
 רעד טימ שיטנעדיא ןעמרַאפ עשידיי יִד ןופ עינָאלַאמיטע יד
 ?עשישטייד עטכַארּבעג יד ןופ עינַאלָאמיטע

 5 תזמזוסמ 26 ט1, 4010900101006 2666258:16
 פט 205 21056מ. 2246021244 1013, 233. -- ןטנ}ט5 {.ט
 פקעגסמקעסטסמ 8ט5 46/ 66ט190מ6מ ת/טמ622/ טסמ 2009128
 ומ 006עטמ2געמ. 21001244 1912 362,--טגעוסע {.טזמ12ס)

 616 1,6101126/ תזטמ224 208. -- :
 6 ןטנוטּפ 50 גע 061, 306:16ע0טסמ טפוש. 175. --
 7 ןצטפס ;1011זגגםת) 6 1 ,גטוטסע08111556 46ע
 עזטמ 6211 טג 1.6מזמטט298614 1619 טט210ס0ט28 556116-

-- .348 ,536 ,1006 2102184 .510 
 8 214א0484 1913, 17. --

 9 0544 לע 619 6, 025626 11026:16ת- 16610218 טי

 . םסתוומ, 1910; 177. --
 10 4 םצ+מםפ4 תע0מ068 6601506 20ט62/:002.

 1316161616 ט. 1.610218 1009, 53. --
 11 .אזמ 01:4ט61/ / 238. --

 12 1056 08 162 (461452606ע), 64-

 806 /טמם2216מ 1|, ט016מ, 25, 24. --
 -- ,11 14 טױָא 4

 -- 420 111 טרָאד 5

 16 תחגצ זוג ץז, 1025 1016מ06215006. ׁשש1סמ 1924, 90---
 17 ןםע. אמֹוסמ 21212, 16 תוטמס2ת 665 212ע02:61-

 669. טטנסמ 1913, 57. --
 --- 450 ,45 111 װ"דפד ,רעלימייז 8
 --- .21 ודפד ,טסנרע .ק 9

 20 ת646סע ןז סע 6 2, 1160618 1140סעומט5 םֵּהסֹמ 667
 ,אטפפקז8026 861265 (4601801165 (121. 6. 16 עזסעמזנגמע

 ,,016 66ט1901160 תוטמ62116ת" 411, 449, 451) --
 21 0040 610686ז} 508106126ז 21ט002ז16ת. צשוסת

.50 ,38,40 ,24 ,19 ,18 ,11 24 ,23 ,1014 
 22 םצ. ןטווטּפ 128162 61 26/ עס/8נופחוט5 62
 יזטמ08:16ת זמ 46ע 862622608816ז פקע20212561. 1ע61סטע

33 ,1911 
 23 ן1גתפ ת 2172, 1:86060מ16 461 320006286ע 2/טמ4-

 זי. 2102148 1912, 20, 33, 50.
 20 תז+ 0040 61:0626/

 טע16מ 1914 40

90110061262 210002:162. 

 לאַנדויבּוך  )24(
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 ןַא יא 1612 1218 עגלק--.שידײברעמ :ץעי 5
 =ַאכרַא ;(062ט0, 1626 ר"המ ןופ טמַאטש) םרַאפ ערעטלע

 1 ןשירעצייווש ןיא רימ ןעעז ןס2 -- 6120 ר"הנ שיטסיא
 =םַארטש ןיא ש"ּבצ) ןשיסַאולע 2 ןשינַאמעלַא ללכּב ןוא)

 ןוא ןשיכיײרטפע 5 ןשיביירטסערעדינ ,4 ןשיּבעװש 3(,  גרוּב
 =גרעּבעג . ז ןשיקנערפחרזמ ,(82:8מ3צ8 טַאטימָאק) 6 ןרַאננוא
 10 םײהנטַא ןיא --- .9 ןשישטיידרעדינ ךיוא ןוא . ,8 ןשיזעלש

 1605 11 םײהסּפַאשיּבנײר ,(םַאזלע)
 =לטימ) :2שיגניריט ןיא 60--.שירייברעמ ;812 6

 =עלש=ךיירטסע ןיא ש"בצ) 62 :מ"מ ערעדנַא ןיא---,(שטייד

 =יל ,עז שיזעלש-גרעּבעג 16 ץנעירּב 15 ןעמייב ,14 ןרעמ ,,13 עיז
 =מַאּב ןיא ,19 םײהטּפַאשיּברעּבוַאט ןיא שיבצ) 669 ,(1 ץיּב

 ןשירַאגנוא ןיא) 60 ,(21 ןשיזעלשפגרעבעג ןיא) סזּכ ,(20 גרעּב

 =עּפַא רעייז טימ) 612 ךיוא 22 ןרעייּברעדינ ןיִא---,(22 דנַאלגרעּב

 =רעגע ,ןעמייּב ,(14 | רעלימייז) ךיירטסערעדינ ןיא ;(6 םענ

 ןיא שינַאלַאנַא 6124 ךיוא (41 ,40 ,26 { טרָאד) דנַאל
 ו ,24 ןעמייב=ברעמ

 :29 ,ו"דפד ,(0440 0206264

 --:3 וי"דפד ,טסנרע .ק
 --.112 טרָאד
 .14 ,13 טרָאד

 =-,20 111 "מ"מ עשטייד, סרעלימַײז ןיא 4מ!סם 1202 5

 6 8610286 ?2טע 1600646 66 02111900-65162161021-

 30מסמ תטמס2:6סת... טסמ 21. 102166/ 51618020561, 0016
 ט. 1.610218 1922, 44,

 ---:10 וו"דפד ,טסנרע ,ק

 42 ס0 (פ =

 =-.52 טסנרע ?7

 2 10166ז00 (0:268156װ, ןץזסטסמ 50016515006ע
 (001195-תטגמ02116מ. 2:00123 1012, 139.--

 ןא) ת.861196865, 016 160616146/ !/ממסגז6 9

 --:(12 שטן טפירשטייצ סננַאמַארּפ

 10 1אגזו 1161זמק טז 67, (012/0021196116 00!10215161
 666 2מ0271 065 1201165 6168061ת1 (8611:296... 2111 1888,

--,(220 

 11 170068ז08 0 6110 קזסססמ 606/ 2100822 ץ.תמסוח-
 עוּפסװסוּפחסזחנ. 2:100188 1012, 348, 340, 352--

 "סנגער ןיא ש"ּבצ) שיצלעּפרעּבײא--.48 װ"דפד ,טסנרע ,ק 2
 --111(4 ,21 טרָאד) 017 זיא (גרוּב

 --.6 11 רעלימײז 3

 --:,20 ,11 ,9 ,/ טרָאד 4

 --44/ ׁש/ טרָאד 5

 =-:(389 װ"דפד ,דליש .ּפ) ץ"ײװש 6

 --+331 ,224 ,214 1912 מ"מדפצ 1
 --,298 װ"דפד ,רעצמול רָאטקיװ 18

 19 ס6ס 11 6118, 2122מ!טמ0 זת 860 140086101961019-
 -- .(שיקנערפחרזמ) 8661 !0(וגמס2ז. 210/1248 1996, 23. --

 ---י50 ,33 ,30 ,1912 מ"מדפצ 20
 --,322 ,320 טרָאד 1

 22 ןא ן. 568166ז,} 016 12016 646 66טו9ס06ח
 תוטמ02116מ 065 טמקעופסמסמ 12609120069. 1/064 1804, 241.

 --.12 וו"דפד ,רעזואהנייטש רעטלאװ 2

 241 186/חזסמ 6 281, 016 !עזטמס2ז/6 0/69100 165,
 ןעטמסחסח 1895, 80,--

 22 יטציא שטײט רעד טימ רעטרעװ - יקצולירּפ חנ

 ןיא שיגָאלַאנַא---.(ה"י ןט=17) שירייברעמ :ץיה (7

 / =ױדנַאל ייּב טריטיצ ,181 | רעלעמש) ןשיכיירטסע-שירעייּב

 ,151 ּב"וו שינטנרעק םרעטקעל) ןשינטנרעק ,(125 ןײטשכַאװ
 ןשירעײּבלטימ ןיא -- .(125 ןײטשכַאװ=ױדנַאל ייּב טריטיצ
 ; חוט? 126 ךיירטסערעדינ ןיא }1065 ,םוטק :(25 רלעפכרַאמ)

 ןיא ,(ןרַאגנוא) ןצישרעּבַא ןיא ; 4 142 :(ןרעייּב) 27 גרוּבצריוו
 מימ עשיכיירטסע יד ןיא, 1נט68 26 (ָאטיד) ווַאהנעקַאל
 59 יוגג24 ,ו122 ןעמ טרעה (גרוּבסערּפ םורַא ןוא ןיא ךיוא)

 ,שידילטימ :טרעציה 8

 ןופ ןלעװק עשיריילטימ ןוא =חרומ ןיא :טציא 9
 -עטלעו ןשידיילטימ ןיא ;מ"מ עשידייחרזמ ןיא }ה"י 9
 ,| ,4 ּב"ווד) ןָא ה"י ןט=16 ןופ 164 : ןשישטייד ןיא---.רענ

 =רַאפ טצעי ,(125 ןײטשכַאװױדנַאל ייּב טריטיצ ,,פפ 7
 =על יד רַאּפ טרירטסינער --- .(293 111 ןנַאמּפּפָאה) טרעטלע

 ,*1 םּפיצ ןופ ,20 דנַאלגרעּב ןשירַאגנוא ןופ מ"מ עשטייד עקידעּב
 =רעדינ ןופ ,(22 דלעפכרַאמ) ןשירעייּבלטימ ןופ ,22םלַאוװש ןופ

 =ייא ןוא =לטימ ץלַא) 35 ןשיקרעמרעייטש ןופ ,24 ןשיכיירטסע
 ר"המ| 02 ,(05 עו) ץיא זיא'ס -- ,(מ"מ עשישטיידרעּב

 ,(=סקואוווצ-{++{(+((6

 ,(422 ל"נפ---.שידייחרזמ :ַא-טציא (9

 ,טציאטָא ןופ טמַאטש--.שידייחרזמ :טציט (0
 ,עשירייחרזמ טשרקיערעד) ןלעװק ןיא :רעטציא (1

 =ַאּפס) ןשידייחרומ ןיא ;ה"י ןט:10 ןופ (עשידיילטימ ךיוא

 א רע= -|- (20 ויאיס ,(ןשידיילטימ .ןיא שידַאר
 - .(829 ל"גפ--,שידיײלטימ ןוא :חרזמ :ָא-רעטציא (1
 / 480 ל"נפ- :שידיישיװטיל :רעטציט (2
 231 ל"נפ---.שידייחרומ :ַא=רעטציא=טָא (2
  ןט=10 ןופ ןלעװק עשידייחרומ ןיא :טרעטציא (3

 ןיאיס ,(ןשידיילטימ ןיא זייווליײט) ןשידיי?חרומ ןיא ;ה"י

 ,טסקואוווצ--(1
 431(4 ל"נפ--.שידייחרומ :ָא-טרעטציא (3
 .(32 ל"נפ---.שידייחרזמ :ָאטרעטציאטַא (3

 =חרומ ,עשירייברעמ ,ןלעװק ערעײנ ןיא :טצעי (4
 .רי רעד ןופ ןושל ןיא טרינימַאד) עשידיילטימ ,עשירִיי
 יה זיא 1604 -- .מ"מ עשידיילטימ ןוא =הרזמ ןיא ;(עסערּפ

 ---(97 10 "מ"מ עשטײד} סרעלימַײז ןיא) ץלאפּפ ןָאטנא 5

 / --428 ׂש רעלימײז ײּב) רעזוַאהנַײטש .װ 26

 ---.(52 ,50 טרָאד) 0612 זיא שיקנערפחרזמ---.112 ,ססנרע ,קה 7

 --:21 ,30 ,29 111 רעלימײז 8

 29 ןא }.פס660;8 ץסזפטסג..., 0164 1864, 37--
 30 פ6תז 66 0סז66זטטסג טפשש 247 (104) .--5 6 םז 6-

 64 ץסזפטסמ 61מסז 102/516טח2 6066 6460/90װ60 !תגנ((4

 065 טתסזופסחסת 8610120065. 3160 1864, 85 (121)---

 31 !זמזוסה 46 ט1 פקזגסהקזסססת גט5 212968. 204-
 ןעוגג 1911, 00 (020):--

 4 -- .(264) 172 ,1913 מ"מדפצ 2
 -- .67 1 טפיהשטײצ סרעלימײז ןיא) 1020 2

 4 -- .(58 ׂש טרָאד) 176 4
 -- 401 טסנרע) 1024{ 5
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 =רוטַארעטיל רעשישטייד רעיינ רעד ןיא םרָאּפ ענעמונעגנָא
 ךַארּפש רעשיטעַאּפ רעד ןיא זיולּב ןוא טרעטלערַאּפ  ךַארּפש
 1526 :ןיוװ ןיא -- ,(310 11/ ןנַאמּפּפָאה) ןס120 זיא טכיורּבעג

 מ"מדפצ) 6656 :םלַאװש ןיא -- ,(17 וו"דפד ,רעוַאהניײטש)
 ,?"סקואוווצ-{ ,412(16 ,(25 עז) ץעי זיאים---(1 ,3

 .(433 ל"גפ--.שירייחרזמ :ָא-טצעי (4
 .רע= -| (34 ויא'ס .שידיילטימ :רעטצעי (8
 ןיא ךיוא ןגָארטרַאפ) שידײלטימ :ָא-רעטצעי (9

 --:(ןלױּפסערגנַאק .וועג ןופ עירעפירעפ רעד ףיוא שידייחרומ
 ,(834 ל"נפ

 סָאד ןיא ןגָארטרַאפ) שידיײלטימ :טרעטצעי (6
 :!=םקואוווצ-|-(35 זיא'ס .(עשידייחרזמ עקידתונכש

 .(35 ל"גפ--.שיריילטימ :ַא=טרעטצעי (6
 =ירעּפ רעד ףיוא) שידייחרזמ ,שידיילטימ :ןטצעי (7

 .=60-1-(34 זיאיס---.(ןלוּפסערגנַאק .וועג ןופ עירעפ
 ?חרומ ןוא -לטימ ןיא שידַארַאּפס :טצעיֵא (8

 .(44 ל"נפ---,ןשידיי
 .וענ ןופ ןשידייחרזמ ןיא שידַארַאּפפ :דנטצעי (39}

 ,ןלוּפסערגנַאק
 ןשירַאגנוא ןיא --- ,שידיישימייּב :(( טימ) טציה (0

 טמַאטש---,81624 :2 ךיירטסערעדינ ןיא ; 01824 :1 דנַאלגרעּב

 : ,(=סקואווּוצ ךרוד ,םז(102 ,(27 עז) ץיה ןופ
 עשישטייד ןיא- .שידייברעמ ןוא :לטימ :טציה (1

 --.(125 ןַײטשכַאװ=ױדנַאל ייּב טריטיצ) /זנעק{ :ווירּב-טַאווירּפ

 : .(40 לײגפ
 .רע--|(41 ויאס ,שידיײלטימ :רעטציה (2

 .(:סקואוווצ-|-(43 ויא'ס ,שידַײלטימ :טרעטציה (3

 .(236 ל"גפ---,שידיילטימ :ַא-מרעטציה + (43

 ,(38 לױגפ ,שידיילטימ :טרעטציהַא (4
 ויא 154 | "םנַאק .דײ} ןײמ ןיא -- יגנוקרעמנָא

 יז ּבָאה'כ יװ יװַא רָאנ ,ןטציא :םרָאּפ ַא ךָאנ טרירטסינער
 ,רעביז טינ ןיּב ןוא בשוּת רענדַארג .|יי א ןופ רַאנ טרעהעג
 רענדַארג רעד ןופ טפַאשנניא עטסעפ ַא עקַאט יז ויא יצ

 ל"נפ---,טיזַא ןָא קעװַא הּתע-תעל יז ךיא לעטש ,טרַאדנומ -
 --.182160 :3 דנַאלגרעּב ןשירַאגנוא ןיא--..(97 םנקירעּביא

 .עמויזער .אש

 .עינַאלַאמיטע .8

 ,ו ןיא (} :16- ד"המ ןופ גנַאנרעּביא םעד ןנעװ 42

 ןַא ןיא דייר יד ןייז טעװ ,ט ןיא (3 ןוא ,ןס= ,16- ןיא (2 4
 ,רעניימ טעּברַא רעדנַא

 ?קַארַאכ ןשידיי ןיא ןענײז ה= טימ ןעמרָאפ יד (0

 : ןשישטייר ןיא ; ןשידייברעמ ןוא ןשידיילטימ ןרַאפ שיטסירעט

 ;עז ;"גרובסערּפ םורא ןוא ןיא ךיוא ,מ"מ עשיכיירטסע יד ןיאָה (}

 9 חז 0 6 ז, עסזפטסװ.. 0160 1804, 3.
 -- .175 ב"װ ןיז ךיוא עז

 -- .59 ,30 רעזואחנײטש ;27 '/ רֶעלימַײז (2

 ג 9סתז 0 6ז, עטז9טס.., 0164 1804, 87. --

 4 "טציא, שטײט רעד טימ רעטרעװ - יקצולירּפ חנ

 ןוא ןשינטנרעק ןרַאפ לעיצעּפס) ןשיכיירטסע=שירעייּב ןרַאפ
 2 ןופ ךשמ ןיא טָאה רענילָאװרַאנ ַא--.(ןשישטייד:שירַאגנוא
 ,ט4ציה ןוא טציה :רימ טימ םעומש ןיא טכױרּבעג טונימ
 שרעדנַא .,ץַאו-ּבײהנַא ,טקרעמַאּב יונעג ּבָאה'כ יװ ,ערייּב ןוא
 :ופָאּפ םנײאצלַא ןענייז עלרַאט ןיא--.עזיױּפ ַא ךָאנ : טדערענ
 ןטעבעג ּבָאה'כ .ט4ציה ,טשרניצט ,(טניצִש) דניצט :רעל
 :רעד טנעקעג טינ רימ רע טלָאװ יצ ,םענערױּבעגטרַאד ַא
 ײװצ יד ןופ ענייא ןעמ טכױרּבעג ןעוו :קוליח םעד ןרעלק
 םלַא ,רימ רע טָאה ?עטירד יד ןעװ ןוא ,ןעמרָאּפ עטשרע
 ;ליּפשײב ַא טימ רָאנ ןשטײטרַאּפ טנעקעג ,שטנעמ רעטסָארּפ
 יי? ןיהט ןטרָאד ט6דניצַט ןיֵאנ גמ םע, :גנערפ ןפיוא ,ונייהד
 ; לשמל ,רעפטנע רעד ,(? ןיהַא ןטרָאד טרעדנוצַא ןייג ןעמ טעוו)
 נָא םורַא-ױזַא 1- טימ םרָאּפ יד ..."טיעּפש ,א טעציה;
 .ץַאו-ּבייה

 עלָאר עסיורג ַא טליּפש =6ז ףַארט-טױַארַאּפ רעד (6
 .רעטרעוודנַאמשמוא-טייצ עטדערעגמורַאןּבױא יד ןדליּב םייּב
 יד ךיוא ןענעכערנײרַא ןעוו) ןעמרַאּפ 18 ייּב םיא ןעעז רימ
 םרָאפ יד ןרעּפיהרעּביא טינ ןעו) 19 ייּב ןוא ,(24 םרָאפ -

 .לָאמ 2 ףַארט ןטנַאמרעד םעד טמוקַאּב (19 םרָאפ יד .(4
 טגנילק ןיא:טרָאװ) סױא-טרַאװ {=םקואוווצ ןרעטלע (0

 ךיוא יװ) ןעמרָאּפטּפױה 8 ןּכָאה (0 -- שידיי ןוא ד"הנ רע

 .(29--16 ,(12--1 ןעמרָאּפ יד עז--.(ערעייז ןעמרָאּפיײּב 1
 -רַאפ 17 ןּבָאה םױא:טרָאװ !{;סקואווצ ןרעגנײי (4

 ,40 ,38 ,36 ,34 ,33 ,30--28 ,24 ,22 ,18 ,9 ,6 ,3 עו) ןעמ
 םױא רע טמוק ןעמרָאפײּב ערעגנעל 11 יא 44 43 1
 .(44--42 39 ,87--35 ,53--31 ,19 עו) ןיא-טרַאװ

 ,36 ,32 עו) עכלעוַא { ייווצ וצ ןּבָאה ןעמרָאפ 4 (6
 עז) 6 ןייא וצ ןוא { ןייא וצ ןּבָאה ןעמרָאפ 7 -- (64 3
8 6, 9, 18, 19, 22, 39). 

 ,(39 ,30 עז) ןעמרַאפ 2 ןּבָאה ןײא-טרַאװ =סקואווצ (}
 ,(37 ,(22--1 ןעמרָאּפ יד ןיא טקעטש ם-סקואווצ (8

 .עכלעוַא ח 2 טָאה (4 םרַאפ יד--.(9

 2 ןעמוקַאּב טרָאװ-ּבײהנָא (8) 4 ןשינַאנרָאמא (ה
 .(44 ,38 עז) ןעמרָאפ

 (עשישטייר עלַא ןוא) ןעמינָאניס עשידי 44 יד (1

 ריא םָאו ,החּפשמ עשירָאטסיה ןייא רַאפ ךיז טימ ןלעטש
 -- .(06230) 1626 ד"המ סָאד ןעוועג ויא רעּבײהנַאמַאמש

 ,רימּת,) ברעװדַא ,16 :םקואוופיונוצ ַא זיא (1626) 0

 רעקיזָאדרעד ױזַא יוו--.("וצ,,) ּברעװדַא ,2טס-|("קידנעטש
 טינ ויא ,"טציא,; שטייט יד ןעמוקַאּב טָאה סקואוופיונוצ
 ,(218 ענולק) רָאלק

 עיּפַארגָאעגטרָאוו 8

 ןשידיילטימ ןיא : רימ ןעעז ןעמינַאניס 44 יד ןופ (4
 תופּתוש 13 ןוא ןשידיײברעמ ןטימ תופּתוש ? ןופרעד) 4

 עלַא ןענעבער ּבױא) ןשידייברעמ ןיא }6 ןשידייחרזמ ןטימ

 "רעבירא ןשידיילטימ ןופ ןענייז 2 לײװ ,10 רָאנ ךעלטנגײא 4
 = - שידייחרזמ ןופ מ"מיץענערג יד ןיא זיולב ןעגנאגעג
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 ןופרעד) 14 (ןקורד=ברעמ ןיא רַאפ ןעמוק סָאװ ,ןעמרָאפ

 ןטימ 2 ןוא ןשידיײלטימ ןטימ תופּתוש 7? ,1 עקידקּפוסמ 2

 .עקידקּפוסמ 4 ןופרעד) 16 ןשידייחרזמ ןוא ; (ןשידייחרזמ
 =לטימ סָאד וַא ,םיא טמוק ןובשה םעד טױל (ס

 טימ רעטרעװדנַאטשמואטיײצ ןיא ןטטכיײר םַא זיא עשידיי

 ךעלריטַאנ ןענעק ןעגנושרַאפ ערעטיירּב ."טציא,, שטייט רעד

 .דליּב סָאד ןרעדנע ךָאנ רשפא
 ײז ןופ) עשיריילטימ-שיּפימ ןענייז ןעמרָאפ 21 (ס

 =שיריי-חרזמ רעמ---.(ןשידייברעמ ןיא ךיוא טנַאקַאּב 7 ןענײז
 יד -- .(83 ,(31 ,(29 ןעמרָאּפ יד ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ןענייז ךעל

 עםיוועג---,שיריישיווטיל שיפיצעּפס ןענייז (32 ,(30 ןעמרַאּפ
 יןעמינָאניס ןיא ערעדנַא יוװ רעבייר ןענייז מ"מ עשידייחרזמ
 יז ןּבָאה ,ןשידיילמימ ןופ ץענערג רעד ייּב קידנגיל לייוו

 שטירזעמ רַאּפ .ןעמרַאפ עכעלטע וצ ןסָאנעג ןטצעל ןופ ךיוא
 עטצעל יד :(38 ,(28 ,(11 ,(29 ןעמרָאפ יד טריטָאנ ךיא ּבָאה
 =רַאפ רעלַאיּבסױרג 5 יד ןופ ;עשידײלטימ-שירָאטַאנ ןענייז 3
 ;שידײלטימ עטצעל יד רָאנ ויא (41 ,29 10 18 ,16) ןעמ
 (41 ,36 ,28 ,34) רעװַארטסַא-ןיילק 4 יד ןופ עשזןנײק ַא
 עטרילָאזיא רעװַאלעקָאס יד ; שידיילטימ 3 עטצעל יד ןענייז
 ןשישטיידלטימ רעטנוא רָאנ ןעמוקפיוא טנעקעג טָאה (39 םרָאּפ
 ,םולפנייא

 ,טציא ןרעה ןעמ ןעק (עיצילַאג) ץישּפָאר ןיא (6
 ןיא רַאגָאז ,ןָאורעּפ ןײא ןופ לױמ ןיא טצעי ,דנציא
 =םקלָאּפ ַא ייּב טרעהעג ךיא ּבָאה שודָאל ןיא ---! ץַאז ןייא
 =ניצ4י ןוא דניצאי :ןעמרָאּפ ייווצ ץַאז ןייא ןיא שטנעמ
 ןיא - .טראדניצ;י ןוא דנצעי :ענטוק ןיא -- ,ט4ד
 טצעי ויא טנַאַאז |זזסס} ַאָארּפ .ד,, :עזַארפ ַאזַא ןילָאװרַאג
 =עגנָא , םמבילע:םולש ןיא -- ,"טציה ,טַאַאצ יד |01| ףָא
 טלעװ רענעי ןופ עניײד עמַאמ יד, 120 "תירּב ןטנײל
 עטַאט רעד .ןעהימ טרעט ציא ריד רַאפ ךיז טוהט
 גוא הלעמ לש ןיד-תיּב ן'רַאפ טר עדניצ ַא טייטש רענייד
 =ַאנ יװ קעה ַאוַא רַאפ -- ,"ריד רַאפ ןעטעּב ןוהט טוהט
 ןעמינָאניס 6 טריטַאטסנַאק ןיוש הּתע?תעל ךיא ּבָאה ןישוַאד

 ,18 ,5) 5 עצינילגָאמ רַאפ ,(16 ,12 ,10 ,6 ,3 ,1 ןעמרָאּפ יד)
 -- .װײוַאא (28 ,11 ,6 ,5) 4 וָאדנעלּב רַאפ ,(43 ,41 8
 -ָאמ עשינַאלָאכיטּפכַארּפש ןוא עשינָאלַאיזיפכַארּפש ערעסָאװ
 ןוא םקַאטניס  ,קימטיר ןופ ןשינעּפרעדַאּב ערעטַאװ + ,ןטנעמ
 נָא יִר ןוא ּביולקסיױא םעד ןעמיטשַאּב ןוא ןרילונער ליטס
 ךיז ןטייּב םָאד ןוא םרָאּפ רענעי רעדָא רעד ןופ גנודנעוו
 =נַאנַאכַאנ עכעלטע ןיא רערַא עזַארפ ןייא ןיא ןעמינַאניס ןופ
 לייוורעד ויא ,קלַאפ ןסיוא שטנעמ ַא ןופ ןדער ןיא עקיד
 .ןרעלקוצפיוא ךעלנעממוא ךָאנ

 ךיז ןגייווצ ןעמרָאפ עסיוועג זַא ,קפס-יּתלּב זיאס (6
 =ַאלּבַאש רעדָא ןצנעדנעט עטמיטשַאּב טול ערעדנַא ןופ ּפָא

 --- 417 ןוא (16 ונײהד ןוא
 מ"מיץענערג יד ןיא זױלּב ןשידײלטימ ןופ ןעגנַאגעגרעּבירא 2

 -- .ןשיזיחרומ ןוכ

 6 "טציא שטײט רעד טימ רעטרעװ -- יקצולירּפ חנ

 העדַא מ"מ ענלצנייא ןופ טפַאשנגייא יד ןענייז סָאװ ,ןענ
 טנעקעג ךיז טָאה רעטציה  .סעּפורג=ןטרַאדנומ עצנַאנ ןופ
 =ענעגייא רעד טיול ט צי ה ןופ ןשידיילטימ ןיא ןעלקיװטנַא
 .ןסוטטמ06ז וצ ןּבירטעג ה"י ןט:15 ןיא טָאה עכלעוו ,היטנ

 ,(114 לעהגַאהעּב ל"נפ) 1620 ןופ
 ,ננורירַאּב רערעגנע ןיא ןעמוק מ"מ עקידתונכש (}

 יװ ,רעּביא ייז ןעמענ ,דנַאנַאנשיװצ ךיז קידנסולפניײאַאּב ןוא
 =יסקעל ךיוא ןעמַאזַאנשיװצ ,(6 ןיא ןעועג ןיוש ןּבַאה רימ
 .(ירעטרעוו=ַײל ,) ףָאטש ןשילַאק

 וצ גנוטײרּפשרַאּפ רעייז ןּבַָאה ןעמרָאפ עסיווענ (0

 ---,(עסערּפ רעד ךיוא םנטצעל) רוטַארעטיל רעד ןעקנַאדרַאּפ
 רעד ךָאנ השורי ַא רעכיז זיא ןשידייחרזמ ןיא יט עי
 טַאהעג טָאה עכלעוו ,"רוטַארעטיל=דנוש , רענעפורעגױזַא
 =ריוו ערעסערגַא ךס ַא ךַארּפש רעשידיי רעקידעּבעל רעד ףיוא
 ויִא רימ רַאפ .רָאפ ךעלשנייווענ ךיז טלעטשימ יװ ,גנוק
 רעטנביצעגסיוא רעד סָאװ ,קנואוו רעקידװעדערַאּב ַא רעייז
 טצעי םרָאפ יד טָאה ,ץישפיל ,ןשידיי=שיניאַארקוא ןופ רענעק
 יו טָאה רע ,רעכיּברעטרעוו ענייז ןיא ןגָארטעגנײרַא םינ
 יז טמוק ,עשו=ןגעקַא ,םוירעמשטייד ַא רַאפ ןטלַאהעג םינּפַא
 רעד טימ ןענַאמָאר םר"מש ןיא לָאצ רעסיורג ַא ןיא רַאּפ
 .ךַארּפש רעטשירעמשטיידרַאפ

 םײרּפשרַאפ קרַאטש ןענײז ןעמרַאפ עסיועג (
 יד) רעקינייו ערעדנַא ,(33 ,29 ,18 ,16 ןרעמונ יד שייּבצ)

 =ינוא ןענייז ןעמרָאפ עסיוועג ;(21 15 ,14 13 ,90 ןעמרָאפ
 ,41 ,40 22 20) לַאקָאל ערעדנַא ,(16 1 ש"ּבצ) לַאסרעװ
 ,37) םנעמָאנעפ עטרילַאזיא ןענייז ןעמרָאּפ ענלצנייא ;(3
 עיפַארנָאעגטרָאוו רעד ןופ עּבַאגפיוא יד --- ,(44 ,9
 עכעלטיא ּחטש רעסָאװ ףיוא ןוא ואוו ,ןלעטשוצטסעפ זיא
 ,טנַאקַאּב זיא םרָאּפ

 ויא עטכישע ג=טרָאװ רעד ןוֿפ רעדיוו עּכַאגּפיױא יד (}
 -םיוא זיא םרָאֿפ עכעלטיא ואוו ןוא ןעוו ,ןלעטשוצטסעפ
 =ײרּפשרַאפ ריא ןעננַאנעגוצ זיא םע ױװַא יו ןוא ,ןעמוקעג
 ,(טײטַאּב ריא ןופ גנולקיוװטנַא 'יד ךיוא ןוא) גנוט

 ןשטייט יד 0

 ,שטייט יד ןשידיי ןיא ןּבָאה ןעמינַאיס 44 יד (3
 ןוא ,ןשישטייד ןרַאפ טרילומרָאפ 341 םרעדנַאז עכלעוו
 רעדַא ,קיטרעװגנענ ןיא סםָאװ ,טיײצ רעד ןיא{ :ונייהד
 ןעקימ --- ."רעכלעוַא ןנעו םלַא ריא ןגעו טכַארטימ סָאװ
 ,טונימ התוא יד ,קילּבננױא םע ד ןיא , ,1 :ןרעדילנעצ ךיוא
 ַא ,טנעמַאמ א; ,ןיז ןרענײמעגלַא ןיא ,2 ;"עגר התוא יד
 ןיא, .3 ;"ןעמוקענרָאפ רעירפ זיא םָאו ,םעד ךַאנ טיט
 .(301 111 ןנַאמּפפַאה ל"גפ) ײטייצ רעקיטרעווננעג רעד

 ףַײש ןסיורג ַא רעייז ףױא רעּבָא) ךעלטרַאדומ (0
 :ןשטיײט יד ךיוא טרָאװדנַאמשמואטיײצ עשידיי סָאד טָאה
 אקווד .4 ,םציא עקַאט .3 ,טציא דָארג 2 ,טציא-טקנופ 1
 עגלק ל"גפ ,ד"המ יו שיגָאלַאנַא) דימו ףּכיּת ,8 ,טציא
 ףרוָד טקרַאטשרַאפ ךָאנ טרעוו שטייט עקיזָאדיד --- 8
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 רעדַא ,ּברעװדַא ןופ ףוס םוצ א , רעדַא ,ּבײהנַא ןיא ײטָא,
 יד ל"נפ) ןּבַאנוצ עדייּב ןיא ןטצעל םעד ןעמַארניײא ךרוד

 ,033 ,433 ,432 ,431 ,220 ,822 418 ,417 ,4160 2411 ןעמרָאּפ

4, 832, 230, 243); 

 ,טשרע, שטײט ןיא (34 ,(18 ,,16 ןעמרַאפ יד (ס

 גנוטײטַאּב יד ןריאוניטנַאק "סָאװ=רָאנ-טַא ,םָאװ=רָאנ-טשרע

 ,(218 עגולק) ןּברעװדַא ד"המ יד ןופ

 ןיא דניצ טרעהעג ךיא בָאה ןיּבמָאנ ןא (6
 ןוא ,רעטייו ,רעדיו ןוא ;םעדרעסיױא ,םעדצוח,, :שטַײט
 הריד ןלָאצ ףרַאד'כ , :ץַאז ַאוַא ןיא רעפעגמוא ."ךָאנ
 דנוצַא ;טסניד רעד תוריכש ,ןיבר םעד דומיל=רכש ,טלעג
 =קנופ רעקיּבלעזרעד ןיא) ..."? ךיש רָאּפ ַא ,שוּבלמ ַא זיא ואוו

 378 שיד" רעשזדָאל ןופ קיטענָאפ

 :דנַאטשמוא:טייצ סָאד ךיוא טכיורּבעג ןשידיי ןיא טרעוו עיצ

 !ַאח !ַאה , :83 "ןיצק-רעד לימייח יר,-- .("טנייה , טרָאװ
 ?ןעננערּב וצ טוג טײצ איד ךייא ייּב טסַײה םאד טא !ַאה

 איו גאט ןצנאנא אי טיּברא רהיא לעּביארפ טינ רימ טאה
 =ידאה וצ רעניה איד ?ןעטסעמ וצ ךאנ ךלימ איד .טסניד א

 =נארק איד אוצ ךאנ נוא ? ןערימשרפ וצ ךעז ךעק ןיא ? ןעוו
 ?ירק וצ ךעלּביטש ענעקניטשרפ ערעיײז ןיא טייל עמירא עק

 איד ךימ ןעהעג םאוו .עּתאיּבג שדקה א יו עטסארּפ . ? ןעכ
 -- ,טכאמעג קנארק טינ יז ּבאה ךיא ? ןהא עקנארק עמירא

 איד ןײלא רהיא טהיצרעד םדנעבא זא רהיא טגאז דנוצא
 אב םיקנאינ ןעפאשאּב טאנ טאה אוצ רעד .רעדניק עניילק
 ךיוא ל"נפ) ,,,ײסרענרעווּוג רעדא םיקטנאנרענוּוג נוא םענ
 -- 4109 יז אפונ ןטראד

 שידיי רעשזדָאל ןופ קימענאפ ַא ןופ ווּורּפַא
 (שועיל-שודַאל) ןַאמטוג רָאדָאעט ןופ

 ןעגנוקרעמַאּברָאפ

 ;עקידנּבײרשַאּב ןייֵר ַא זיא טעברַא עקױָאד יד .א
 ןטקעלַאיד ערעדנַא יד טימ ייס עשירָאטסיה ייס ןכַײלגרַאּפ
 / ,סיטיינ טגנירַאּבמוא זיא םָאד ןעוו ,טכַאמעג רָאנ ןרעוו

 טרער ױזַא זַא ,טשינ טסיײה "שידיי רעשזדַאלײ .ּב
 ןקיוָאד םעד ןופ טיּבעג םָאד ,ןײלַא שודָאל ןיא רָאנ ןעמ
 רעװעשרַאװ ןטימ ץענערג יד טּפױהרעּביא ןוא טקעלַאיד
 ,םיטרּפ ךס ַא ןיא ףיונוצ ךיז טייג רע ןכלעוו טימ ,שידיי
 1 ' ,ןרעוו טלעטשעגשסעפ ךָאנ ףרַאד

 לגיירא ןענַאגרַא-ךַארּפש יד ןופ גנוּבײרשַאּב עטוג ַא .ג
 ,"עינַאלַאליפ רעשידיײא רעד ןיא רעליוו .מ  ןּבעגעג טָאה
 יויא 23 יז

 ,סיזַאּב:רילוקיטרַא 2
 רעלַאוַאנ ַא ךיו טרעה ךַארּפשסױא רעצנַאג רעד ןיא

 ןצנַאגניא טשינ טכַאמרַאּפ לגעזנעמוג סָאד יו ױזַא ,םנַאנָאזער
 =ַאוש לסיּב ַא שטָאכ ,ךיוא ױזַא) .זָאנ רעד ןופ ללח םעד
 קוליח ַא ןַאהרַאפ םיוק זיא רעּבירעד . ,1 שילגנע ףיוא ,רעכ
 ןהנעט ןוא (64ם85) הנעט ןופ ךַארּפשסױא רעד ןשיווצ

 סָאװ ,ח ַא .(ףוס םוצ 210 ןוא ב ,ס 8 עו) ;(68חפ)

 סָאװ ,לַאקָאװ םעד 2 טרילַאַאנ ,טנַאנַאסנַאק ַא רַאפ טייטש
 ךיוא עז) טדערעגסױרַא ךַאװש יז טרעוו ןײלַא ןוא ,םיא רַאּפ
 ןיא ,"לַארוטונ, ,ּפמוד טגנילק ןושל סָאד .(08 ןוא 0
 נַאלַאייפ יד .שילגנע וצ ךעלנע ךיוא סע זיא טרּפ םעד
 ,סָאד אמּתסמ זיא גנוניישרע רעקיזַאד רעד ןופ הּביס עש

 9ו06614 (טיװס), } תעוומסז 07 20026009, 08- 'למפ }1

 .1ס: 2
 ילא םענופ העקרַאטש זיא גנורילאזאנ יד זא ,טסײה סָאד 2

 ,סנַאנָאזער-לאזאנ םעניימעג

 ןיא רעכיז ןצנַאג ןיא ;קירעדינ טייטש לנרָאג רעד סָאװ

 =עיו יו טעטירַאטױא ַאוַא וליפַא םירָאװ ,טשינ רעּבָא סָאד
 =גערפ ַא גנורעלקרעד רעקיזָאד רעד רעטניה טלעטש 3 רַאט
 ,ןכייצ

 ןלַאקָאוו עטנָאטַאּב .ג
 . גנודיישרעטנוא יד טליּפש עלַאר עקיטכיװ ַא רָאנ

 =כיו קינײװ זיא םָאװ ,ןלַאקָאװ עצרוק ןוא עגנַאל ןשיווצ
 ,שידיי ןשיוומיל ןיא ךיוא ןוא שיסור ןוא שילױּפ ףיוא קיט

 .ןלַאקָאװ עטשרעדָאּפ 1

 ,0 ,י :טפירש) 1 3

 שטיײד ןיא יװ לַאקָאװ רענעפָא רעצרוק ַא .ץ (2
 4 } עשיּפיט יד יו רעדָא 016

 ןַאהרַאּפ ןענײז 1 עגנַאל יד ןדערוצסיױרַא ףיוא
 :םינפוא ייווצ

 ;01656/ שטייד ןיא יװ 1 ענעסָאלשעג עגנַאל ַא ,1 (ס
 רַאנ ,גנַאלק ןקיּבלעז םעד רימ .ןעניפעג יםור ןוא ילױּפ ןיא
 ןוא 5 עלַאיּבַאל רעטניה רָאנ טייטש יז ,רעצריק

 טינַא ,ןיײא:טרָאוו ןוא ןטנַאנַאסנַאק עלַאטַאלַאּפ
 טייטש

 } רענעּפָא ןַא ןופ טײטשַאּב סָאװ ,גנַאטּפיד ַא .ץֵי (ס
 :נדליּבפַארט-טשינ ַא טײניס רעכלעוו ךָאנ ,(4 ילנפ ,ץ ה"ד)
 רעטניה טײטש גנַאלק רעקױַאד רעד ,(| ה"ד) 1 עקיד

 3 16/סז, 1666 2002611/, 1.602212 1915, ןק/ 812
 ןסערקיחר'מ יד ףיוא טרעה ןעמ סָאװ ,ע יד טינ רעּבָא 4

 .4 'רקוא וצ לָאמא ןוא וו 'סור וצ לָאמַא רעטנעענ זיא עכלעװ ןוא

 .11 'ז ףױא עלעּבאט-ןטנַאנָאסנָאק יד עז 5
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 רימ ןעניפעג גנַאטּפיד םענעגייא םעד) ,1 ז ןוא עלַאטנעד

 ענעפורעג יװַא יד :שילגנע (ןקידמורד) ןלַאמרָאנ ןיא
 =עטש עלַא ןיא טעמכ ָאד רעּבַא טייטש סָאװ ,ײ! עגנַאל,
 ,ןטיוומ ילנפ .(9166 ,5684 ,06) ןעגנול

 :ןליּפשייּב
 קוליח ,(?ץסזמ) ןּביז ,(6ע5') שיט ,(1ץ'!) לופ :ע

 י(8'ט1) טוג ,(וע) טפול ,(םֵעְוָוצ)
 ,(עֹז עדייּב) יו ,ואוו ,(012*) ריב ,(0'ח) ןליפ 1

 .(132) ךיא ,('וּפת) ןסינ ,(חו16) דימ
 ,(סע|מ) ןכוז ,(זץןּ") ריט ,(6ץןמ51) טסניד :

 ןּביל ,(סע}וװ) ןעיצ 2(,  חַוטצ}מ) העיסנ ,(5'עּפח) ןסיש
 .(סזעוטש) ןווּורּפ ,(פזץןּפמ) ןסירג ,(1ץ)טזח)

 .(ר רַאפ י םעד ץוח ,ע :טפירש) 6 4

 .6 ילױּפ יװ ןּפָא ןוא ץרק .6 (2

 ןקיּבלעו םעד ןופ טײטשַאּב סָאװ ,גנָאטּפיד ַא .6} (פ
 1 ַא טימ ןדנוּברַאפ ,גנַאלק

 װ

 :ןליּפשייּב
 ,(עסו'ח) ןלעוו ,(חסזמפ) ןעמענ ,(6'51ת) ןענעק 6

 רעצריק ,(16זס18) קיצרעפ ;(66) קע ,(06'8/') לענש
 ."ויוה ןופ סָאּבעלַאּב, (ט6") טריוו ,(610'16סז)

 ,(ס610) ןעצ ,(16102') רעדעפ ,(1סקמ) ןועל :ף}
 ןוא תוס)ס אקווד) לדִיַימ ,(6'8||) לעג ,(01610) טערּב
 .(2}=ַיי ןופ ללּכי םענײמעגלַא ןטיול זמ2101 טשינ

 .ןפיל יד ןכעלײקרַאּפ ןָא ןלַאקָאװ עמשרעטניה 1

 יד ,(כ רַאּפ י ,ע םעד ץוח ;ַײ ,ַא :טפירש) 2 5

 =ונ ןכייוו םוצ רעמ עלעסיּב ַא ךיז טּבײה גנוצ עטשרעטניה

 אמּתסמ זיא םָאװ) 2 י'םור רעדָא 'לױּפ ייּב רעדיײא ןעמ
 ןיא רעּבירעד }(8 'דיי=יווטיל סָאװ ,גנַאלק רענעגייא רעד

 :ַאמרַאנ רעד וצ ךיז טרעטנענרעד ןוא רעּפמוד גנַאלק רעד

 טנַאה) .044 ,םטמ{ ןיא ט 'לננע ןופ ךַארּפשסױא רעל

 .(םטמ! ילגנע וצ ךעלנע לשמל טגנילק
 ,לַאקַאװ רעצרוק רעד .ג (4

 .לַאקַאװ רעגנַאל רעד ,8 (ס
 יד .(2 ימנַא עז) םרילַאזַאנ לַאקָאװ רעגנַאל רעד (6

 ןײצנַארּפ ףיוא רעדיײא רעכַאװש לסיּב ַא זיא גנורילַאזַאנ

 .(סגזחטז6 ,112006)

 ,/ רעקידנדליבּפַארט=טשינ ַא טימ 2 עצרוקַא 24) (

 :ןליּפשייּב
 ,(1ג/'מ) ןלַאפ ,('וזְוצ) קרַאטש ,(גמו) טנַאה 24

 רעד רַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ ץנאג סָאד ןיא זיגנוצ רעד ראפ 1

 ךרוד ךָאנ זיא { ןעװ ,טײצ רעד ןופ טשער א רשפא סָאד ןיא {=לּפעצ

 סָאװ--?(11 'לגפ) גנוצ ץיּפש ןטימ ןרָאװעג טדערעגסיורַא ןעמעלא

 ןלעטשפיוא טנעקעג טשינ ךיא ּבָאה 2: העראלעװטסָאּפ רעטַײװצ רעד ךייש

 .ןליּפשייּב גונעג קידנגָאמראפ טשינ ,ללּכ ןייק

 .0 ,ס ,2 8 עז ם ןוא ּפ ,} ןעגנַאלק יד ןגעװ 2

 .4 10 עז { גנאלק םעד ןגעװ 3

 0 שידײ רעשזדָאל ןופ קיטענָאפ ַא ןופ װּורּפ ַא - ןַאמסוג .ט

 ;(020/ת) ןטכענ ,(182/) טכיל

 !זח1220 1900 == ךימ ,ךיא
 ;(תֿגי) רַאנ ,(08ז) רַאד ,(038) ַײרּפ ,(08/) טַײװ 224

 ןיא ךוא .(82280) הנאד ,(10259) השעמ ;3
 ,2 טימ םּכסהֹּב א"א טנַײה

 ,(8)58)) ןַײש ,(8/װ) ןוַײל :2}

 .(9)48) ןגעק ;(68}ו'ח) ןלַײצ

 ,(חנגזן!זח) םירמ

 ,(8}/) לַײא

 .ןּפיל יד ןכעלייקרַאּפ טימ ןלַאקָאװ עטשרעטניה .ווז

 רע ערעײנ ןיא ו םעד ץוח ;ָא :טפירש) שט 6
 ןרַאפ טײטש םע ּבױא ,ןצפופ טרָאװ םעניא ןוא 4 רעט
 .ןָאט

 .,גַאלקַא ,ט עצרוק ענעּפַא-בלַאהַא .6 2
 ,חוטפ5 ןיא גנַאלק ןשטיײד-ןופצ ןרַאפ רענעסָאלשעג זיא
 טמיטש גנַאלק רעד .חוטפ ןיא ט ילױּפ רַאּפ רענעּפָא רעּבָא
 -םור ר ןטימ.ןוא ט רעצרוק רעשיכעשט רעד טימ ךרע ןַא
 ערַאלעװערּפ רַאפ םײטש רע .זחשפפ ןיא גנַאלק ןשטייד
 ;(ס עו עלַאיּבַאל ערעדנַא ןגעוו) ןוויזָאלּפסקע עלַאיּבַאל ןוא

 יו ט ענעסָאלשעג עגַאל ַא 8 (ס
 :ענייא םעד רימ ןעניפעג 'םור ןוא ילױּפ ףיא ;90006ח

 ,רעצריק רָאנ ,גנַאלק םענ
 ,מ ןוא ןטנַאריּפס עלַאיּבַאל רַאפ ךיוא ןוא ערַאלעװטסַאּפ
 םַו ןיא רעּבירַא 8 טײנ עויוּפ ַא רַאפ ףַארט ןטצעל ןיא

 ;(ר רַאפ עטצעל סםָאד) 8ּכ רעדָא  ץלַאיבַאל רַאּפ רַאנ
 ,8 טּביילּב

 :ןליּפשייּב

 : .,(6:/ט10) רוד ,(406!) לװָאט ,(םזשטזמ) ןּבָארג :4
 ;(םעא) ןקז ,(208) ןגָאז ,(םשמו) לּפָאנ . טונימ ןצפופ

 .1ע1סת :טנַאטַאב רעּבַא ,(16!ס0 זחוחְצ')
 / ןלָאצ (88ומ) ןטש ,(6850) ןתח ,(480ת) ןדָאל :8

 ;(08ז0) ןרַאפ ,(0804ח0) םכח ,(01809) הכרב ,(681װ)
 .(אזפזח) םָארק ,(241) ףכ ,(180) בר

 == ןײרַא דָאּב ןיא :רעּבַא) (00:6) דַאֹּב :8כ ,ָו
 טרַאפ ,(189*) רַאפ ,(0908!) טלַאצַאּב ,ןֹומ 286 גוֿבח
 --!ףַארט ןטצעלרַאּפסנײא ןיא---רעּבַא ,(183') רָאי ,(18כז)

 .(8זח) ןרָאי
 .(ר רַאפ ו םעד ץוח ,ַא :טפירש) ס ,?

 / =ענ רימ סָאװ ,גנַאלק רענעּפָא רעצרוק רעד .ס (2
 ,שילױּפ ףיױא ןוא 600 שטייד ןיא ןעניפ

 ,גנַאל רָאנ ,גנַאלק רענעפַא רענעגייא רעד .6 (ס
 גנַאלק םעד ןופ טײטשַאּב סָאװ ,גנַאטפיד ַא .ס} (ס

 ,} ןוא (ג ןיא
 .גנַאלק םעד ןופ טײטשַאּב סָאװ ,גנָאטּפידַא סט (6

 ףַארט ןטצעל ןיא .ט ןקידנדליּבפַארט-טשינַא ןוא (8 ןיא

 ,(כ רַאפ) סטכ רעדָא סעֶו ןיא רעּבירַא סט טייג עויױּפ ַא רַאפ

 לוש רעּבָא ,(581) 5200018 לוש ,(44051) טסנוק :לשמל 4

 8יצן) == 64

 יא

 .םָאװ

 .ןוא עלַאטנעד רַאּפ םײטש רע

 / ,שטייד ןיא
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 :ןליּפשייּב

 ,(401) לוק ,108) ךָאל ,(004) טָאג :0

 / :(801ס2) ךרוד ,(6סיס) ץרוק ;(טסי)
 .(ט126ןְזח) ןויזּב ,(0066) דיױמ ,(16) :6
 י(אסןו'מ) 80מו6ח == ןלױק ,(קסן'מ) ןלױּפ :ס}

 .(5ס}ח) ןיוש
 ,?סטוּפז) רעליופ ,(6סט1מ) 6096 ==-ןלױק :סט

 .(20טס') רעיוו ,(טסטּכ") רעיױּפ
 ,(וסטוז לױפ ,(אסטו) 0861 == לױק :סטפ ,סָו

 ,ןומ הסט2 גז8מ == ןײרַא זיוה ןיא :רעּבַא) (וסט!2) זיוה

 .(ססטע2}ווא רעּבַא ,ס0062 ךיוּב)

 טרָאװ

 ןלַאקָאוו עטנָאטַאּב:טשינ 8
 :ךיז ןֿפערט ףַארט ןטנַאטַאּב-טשינ ןיא 8

 ,(43 עו) ץ וצ ךעלנע זיא סָאװ ,גנַאלקַא | 6
 יד רָאנ ,גנוצ=רערַאּפ יד טשינ ףיוא ךיז טּבײה ייּברעד רָאנ
 ףַארט ןטשרע ןיא סָאװ ,גנַאלק רענעגייא רעד גנוצ-לטימ

 .26/4סזוזמסח שטייד ןופ

 6 םענעפָא םוצ ךעלנע ויא סָאװ ,גנַאלק ַא .ּפ (פ
 =רערַאפ רעד טימ טשינ טעדליבעג טרעוו רע רַאנ ,(24 עו)
 םָאװ ,גנַאלק רענעגייא רעד .גנוצ-לטימ רעד טימ רָאנ ,גנוצ
 ןטייווצ ןיא רעדָא ט640חוזנסח שטייד ןופ ףַארט ןטשרע ןיא
 =קַאהּבַארַאװס סלַא ןטסטּפָא םוצ .(0206 שמייד ןופ ףַארט
 רַאפ (8 ץוח) ןלַאקָאװ עגנַאל עטנַאטַאּב יד ןופ - 1 גנַאלק-יט

 .עוױֿפ ַא .רַאפ ףַארט ןטצעל ןיא ז ןוא 2

 יד ףיוא ךיו טּביײה'ס ןכלנוו ייּב ,לַאקַאוַא .9 (6
 2 ס רענעסַאלשעג ַא ןופ גנלעטש רער ויּב גנוצ-רעטניה
 ןקיּבלעז םעד רימ ןּבָאה פסממ שמייד ןיא }1001 יצנַארפ)

 ךרוד רעטנוא ךיז טדייש רע ןכלעוו ןופ ,(גנַאל רָאנ ,גנַאלק
 ,טבעלייקרַאפ .טשינ ןרעוו ןּפיל יד סָאװ ,םעד
 לםיּב ַא גנוצ יד ףױא ךיז טּביה םיא ייּב סָאװ ,גנַאלק ַא}
 ןופ ךַארּפשפױא רעװקסַאמ רעד ןיא רימ ןעניפעג ,רעקינײװ
 ,310==314 ןיא לשמל) טנעצקַא ןכַאנ ,לַאקָאװ "ןטרַאה;
 ןפ 2 ךָארּב ילנפ .(ססתטאמו --ססתווַּה =- ססתמס
 טרעװ יװַא ,ןפ ןכײצ סָאד ןעמונעג ךיױא זיא'ס ןכלעוו
 ןוא עשטייד ןיא ע עכעלטיא םיוא-טרָאװ טדערעגסױרַא
 =רעוו (עשימַארַא ןוא) 'רּבעה ןיא אד ,הד ןוא ,עשיװַאלס
 =יב עו) ס טּביילּב (ז) ר ןטמוטשרַאפ ַא רַאּפ רָאנ .העט

 .(!ןליּפש

 8 ןַא ךױא לָאמ ַא ךיו טפערט שנעצקַא ןרַאֿפ (4
 ,(5 עו ךַארּפשפיױא)

 ,2 'וּפָא 25 8 רעליװ עז 1

 ,גנאלק םעד טינ ןעק סָאװ ,רעדמערפ רעד טרעה ראפרעד 2
 {ט ןא ױעדָא 0 ןא

 ןוא םזססו, 518ש/90606 ?סמס14 1161606/טסז8 1910 3

 םץקסאפ, סצסקאפ (שע3וסתסזֹוג :שיסור ףיוא קרעװ עקיּבלעז סָאװ

 .ס188210802 ק'טצע, 0תזנאת. 0088. 42הסה.) םנומ. 5, 2

 08 שיר" ןעשודָאל ןופ קיטענַאפ ַא ןוֿפ

 :ןליּפשייּב

 :טנעצקַא ןרַאפ .א

 .(611250) ןסיירעצ ,(816עזמפ) ןעמוקעג -ָ}
 =רעד ,(61'2ות) ןליקרַאפ ,(09081מ) ןלַאצַאּב ;כ

 .(4ס:102ת) ןזָאל
 ,(4011ס}ז) ןפױלטנַא 2

 ;טנעצקַא ןכַאנ .ּב

 ןעשטיוק 2( ,0 ץוחַא ןטנַאנַאסנַאק עלַא רַאפ) 1
 ,(80015) תולג ,(8/ןזח) םעטָא ,(01609!מ) ןעגנערּב ,(טעס"!ח)

 (זמחְו) לָאמ ,(זמסשוו)) לױמ :ןגעװ ;(5 /2זָו6) קרַאמש

 רעטרעוו=סגנורענעלקרַאפ עכעלטע ןיא -- .ט6 ןוא 67 עז
 ,םיואטרָאװ ָ{ טייטש (לגײדא יש עמ ַאמ)

 ךיוּב ,((עןסש) ךומ ,(40120) חוּכ :;({ ,0 רַאפ) ּכ

 ; (חנ1ס2) ךימ ,(חוץ'ס2) ךלימ ,(ןכ2ז22) ךרַאּפ ,(סס65)

 ,(חנסטּפ*) רעױמ ,(ע8סז) רָאװ ,(ס}ּכ") רעוא ,(סץ}ס*) ריד

 06: זמכמ6 :טנַאטַאב-שינ רעּבָא ,06|ז רעד
 עבַאּב ,(02)ה89) ענַײלק ;(סױא:טרַאװ רָאנ) 9

 ,(6259 אישק ,((885) הנעט ,(1289) עקַאט ,(8605)

 םֵלַא טצונעג טרעוויס ביוא ,ם רעמוטש טימ :ט89) ?סַאװ
 םע טרעװ ,ץַאז ןרעגנעל ַא ןיא טייטש'ס בוא ;  ץַאגערפ

 .4 (ע81פ ץַאז ףוס םוצ ןוא ש/5 טדערעגפיוא

 ןלַאקָאװ עכאפנייא יד ןופ עלעּבַאמ
 ,(ןרעמַאלק ןיא ןעניי ,טנָאטַאב.טשינ רַאנ ךיז ןפערמ סָאװ ,ןעננַאלק יד)

 .רערָאפ
 גנוצ.רעמניה

 םינ ןפיל | .רַאפ ןּפיל |'ל טי 5 ק
 טכעליײקרַאפ םכעלייק גנוצ גנוצ ןּבױהעגּפיוא

 א | סאשע

:2 2 
: | 

 | | טשעט ש
 ('פ) ,לשעג

 יי יי ---|-----| ךיוה.לטימ

 4 ס (8) 6 ןּפָא

 אן
 .(11 'ז ףיוא עלעּבַאט יד ,לגפ) ןטנַאנָּאסנָאק .ס

 טערליבעג ןרעו ס ס :עוויוָאלּפסקע 9
 =ייא יד ייב גנוצ רעד טימ 64 { ,(עלַאיּבַאליּב) .ןּפיל יד טימ
 8 8 יב ,(עלַאטנעדטסַאּפ) סעלסַאי יד ןוא ןייצ עטשרעּב

 ,(עט5 2041 ס1) ? רע טגָאז סָאװ ,(089) ?סָאװ :לשמל 4
 .(00219 תצעֿפ ט8ןּפ) סָאװ טשינ סייװ'כ
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 ,(ערַאלעװערּפ) ןקור-גנוצ ןופ לייט ַא ןעמוג םעד ןַא טריר
 =ַאפ רַאפ ה"ד ,לַאקָאװ ןקידנגלַאפ ןופ ּפָא טננעה רעכלעוו
 עוָאלמיטש יד .(''==) ךייוו יז ןעגנילק ןלַאקָאװו עטשרעד

 עשיװַאלס יד ןיא יו ,ױזַא טרילוקיטרַא ןרעװ ( { ק
 טימ אקווד שילגנע ןוא שטייד ףיוא) ךיוה ַא ןָא ןכַארּפש

 .1 ךיוה ַא

 ךיז טדער יװַא) זמ : ריפ ןַארַאפ .(4 .עלַאזַאנ 0
 טשינ טרעוו סָאװ ,זח ַא) טז ,(עלַאיּבַאליב ךָאנ נ ךיוא םיוא
 רעטניה ,ש ,{ יװ יװַא-- רָאנ ,ןּפיל עדייּב טימ טרילוקיטרַא
 =תא רעד טימ -- רדסּכ ךיז טפערט גנַאלק רעד עכלעוו
 סָאװ ,| ןוא חם ,(ןייצ עטשרעּביײא יד ןוא פיל רעטשרעט
 רעײז וצ וצ ךיז טסַאּפ ןוא 8 { ךָאנ ןוא רַאַּפ טייטש
 םוצ 11 עו) ז=לּפעצ ןוא 22 ךָאנ ךיוא ןוא ,(0 עו) תוהמ

 םױא=טרָאװ קידנדליּבּפַארט ןרעוו ןעגנַאלק עלַא יד .(ףוס
 ןּבָאה :(ףוס םוצ 12 ילגפ :ל ץוחַא) ןטנַאנַאפנַאק ךָאנ

 ,(סזטט) ןפָא ,(קזע}טצו) ןווּורּפ ,(2קזו) ןּפַאכ ,(חאפהח)

 ;18ז|) ןרָאפ ,(ח8א) ןקַאה ,(086ח) ןדָאּב ,(ט6}ֹוח) ןטעּב

 .(18:) ןכַאל ,(18ז7
 1 טױל תם יד טרעװ ריא ןיא סָאװ ,ןע=גנודנע יד

 =יוק ,2ץפן"-=ןעגניז ,סץןו"==ןעיצ) ךַאוװש טדערעגסיוא

 .מ יװ ךעלנייװעג ם ןוא זח ךָאנ טגנילק (טץ6'ו"==ןעשט
 רַאנ ,(08) 5 סָאװ ,לַאקָאװ רעקיּבלעזרעד טעמּכ זיא םָאד

 רעּבָא ןעמ טדער ךַארּפשסױא רעשיטַאּפמע ןַא ײּב ,טרילַאזַאנ
 ןהנעט ,({ץזמו" רעדָא עץזח"פ) ןעמוק :ן" םיוא ךעלטייד

 .(ע2}חו" רעדָא טג}"פ) ןענַײװ ,(18חן" רעדָא 18ח5)

 םעד ןָא ןקור-גנוצ רעד טריר ת ןכײװ םיּב .4 (ס
 עינָאֿפ :ןליּפשײּב .{ 'ליוּפ ייב יו יװַא ןעמוג ןטרַאה

 .(חגחאפ) עקנַאינ ,(1085)
 ןופ ןרירּבױו םעד ךרוד טעדליבעג טרעװ { 1

 םָאד טרעװ טנַאנָאסנַאק ַא ןוא לַאקָאװ א ןשיװצ ,לּפעצ
 טעמּכ םע ךיז טרעה םױא:טרָאװ ןוא רעכַאװש ןרירּביװ
 לַאקָאװ רעד שרעװ ןלַאּפ עיװַא ןיא ;טשינ ןצנַאגניא
 רעגנעל (0'40) ץרוק ןיא 0 ויא לשמל יװַא ,טרעגנעלעג

 יא 6862 רעט ָאמ ןיא ּכ ;(4'סס) ץָאלק ןיא רעדייא

 ךיוא עטצעל סָאד) (0206 שטייד ןיא 6 רעדייא רעגנעל
 ז עטדערעגםיוא גנוצ ץיּפש ןטימ יד ךיוא --- .(ס 15 ּבילוצ

 םיוא ןדער סָאװ ,יד ןופ לײט ;ןטלעו טשינ ךיז טרעה

 רעװעשרַאװ ַא ויא ז-לּפעצ יד זַא ,וליּפַא ןטלַאה ז=גנוצ ַא
 יא עבלעוו ,רעכיז ףיוא ןגָאז וצ רעווש זיא'ס  ,גנוניישרע
 =םיוא ידכּב רָאנ --- .ךַארּפשסױא "רעשודָאל  עשיּפיט יד
 ואװ ,ןלַאפ יד ןיא ךיא ּבָאה טעּברַא עלעּפָאט ַא ןדיײמוצ
 םָאר עיצּפירקסנַארט ןיא ןּבירשעג ,נ ַא טייטש ר רעד ךָאנ
 טימ ךַארּפשסױא יד ןּבילקעגסױא ה"ד ,ח טשינ ןוא ) בור
 ז8זמ ךַארּפשסױא יד םגה ,{הז| ןרָאפ :לשמל ,ז:לּפעצַא
 .ןטלעו טשינ ךיוא ךיז טרעה ז=גנוצ טימ

 גיצּפײל ,{סתזסגסמ 466 200261/4 ,ןעסרעּפסעי 'לגפ 1

3, 8 6, 12--13, 

 84 שיד" רעשזדָאל ןופ קיטענָאֿפ

 רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ ,! םינימ ייווצ ןַארַאּפ ,{ 2

 רעקינייוו ןענייז סָאװ ,םעד ךרוד ן'ו עשיסור יד ןופ
 =גנצ רעד ךיז טבײה { גנַאלק ןטרַאה םייּב .וויסנעטניא
 םע טגנילק ,ת 'סור ײּב יװ ךײה ַאוַא ףױא טשינ ןקור

 ךיו טרעטנענרעד |' גנַאלק ןכיײוו םייּב ;ּפמוד ױזַא טשינ

 ןוא ,עלעסיב ַא טשינרעמ ןעמונ ןטרַאה םוצ גנוצ=רעדָאּפ יד
 ,} ןלַארטײנ ַא ןיא ןיוש רע טנַאמרעד רעּבירעד

 רָאנ ךיז טפערט ןעגנַאלק=| ייווצ יד ןופ רעכעלטיא

 =יה ,ןײא=טרָאוו טײטש { .,2 ןעגנולעטש עסיוועג ןיא
 ,(2) ערַאלעװערּפ יד ץוחַא ןטנַאנַאסנַאק עלַא רעט
 (ַא)ס ,(ינ) ג (ַא) 2 :ןלַאקָאוו עקידנגלָאפ יד רעטניה

 =נַאטַאּב-טשינ עלַא רעטניה ךיוא ןוא (ױ) סט ,(ָא) 8

 ערַאלעװערּפ יד רעשניה טייטש {| ,לַאקָאו עט
 ע) ןוא 1 (?)ץ ,ע) 6 :ןלַאקָאװ יד ןוא ןטנַאנָאסנָאק

 4 2} ,(י) ס} ,ש0 ס} (?)

 יז

 :ןליּפשייּב

 ,0ץןסײ) עּביל ,(46ןטזת) ןּכעל ,42427) ןכַאל 1
 ןפַאלש ,(0)2/) לדַײא ,(01ג18') שיילפ ,(0ו8סזחװ) ןבַײלּב
 4230 טלַאק ;(םֹהֲח) לרָאּפ ,(וץְו;/ לכיט ,(8/ש1זמ)
 16086/--ןליוק ,(8:0'6/) טנלַאשט ,(401) לוק ,(זו8!) לַײמ
 .66ץמ132'03) ךעלרעדניק ,(0810 לָאצ ,(א0ט!ח)

 ךעלקילג ,(6/2ן0) ןַײלק ,(81012) וָאלג :|'
 =עק ,(חחו') לימ ,({ץו') לופ ,(6/0'0 טלענ ;(8וץ/טע)
 ,(02}ו) ןלַײצ ,(םס}ו'מ) 1600160-=-ןליוק ,(א'6||'ּפ') רעל

 ןרעװ ,ח רַאפ ןוא ,ןטנַאנַאסנַאק רעטניה םױא:טרָאװ
 ,(60') לגָאה ,(06100 לדנַײמ :קידנדליּבּפַארט } עדייּב
 ,(עס/'ם) ןלעוו ,(02/ת) ןלַאפ

 א ןוא לַאקָאװ ַא וצ רעטנענ לָאמַא טגילק } 3
 יד ןיא יװ יװַא טקנּפ ,טנַאנַאסנָאק ןקיּבייר ַא וצ לָאמ
 ןיא ךױא ךיז טפערט'ס .טצעי ,ָאי :ןכַארּפש עשיװַאלס
 :לשמל ,םוטַאיה ןיא ןוא ,ץ} ,ס} ,8} ,ס} ןעגנָאטּפיד יד

 .(2)8') רעַײנ ,(48)ס') רעַײט)

 יד טימ טעדליבענ ןרעװ עט { ןטנַאריּפס 4
 ;(לַאטנעדַאיּבַאל) ּפיל רעטשרעטנוא רעד ןוא ןייצ עטשרעּבייא
 -(קזע;טו) ןיוּורּפ ,(8)ס*) רעייפ

 יװַא .(0 עו) 6 ,{ ואוו ,טרַאד טעדליבעג ןרעו 5 2

 אנוש ,(2687)) ןגָאז :ןליּפשײיּב ,02 ,ס ןטַאקירּפַא יד ךיוא
 .(ץחס2פ') רעזנוא ,(26סח) ןצעז ,(80}ח'?)

 . יא ןעגנַאלק עקיזָאד יד ןּופ ךַארּפשסױא יד ,'צ ,'8
 ןרעוו ייז .טיּבעג ןשידיי=ברעמ ןצנַאג ןרַאּפ שיטסירעטקַארַאכ
 רעדיײא ןטניה רעמ ,(ןקור=גנוצ ןטימ) לַאסרַאד טעדליּבעג

 שילױּפ ןיא לשמל ןעניפעג רימ סָאװ) ןעגנַאלק עטרַאה יר
 ,(לַאנָארָאק :גנוצ ץיּפש ןטימ ךיז ןדליּב סָאװ ןוא שיסור ןוא
 ?טסעדנופ .2 ,8 עשילױּפ יד רערייא םנרָאפ רעמ רעבָא

 ,עשילױּפ טרפב ,רעטרעװ ערעײג ןענייז ללּכה-ןמיאצוי א 2



 ַא ןופ הֹורְּפ ַא - ןַאטשוֿנ 6 589

 =ֹפַא יד ,42 ,6 .1 ײז וצ ךעלנע קרַאטש ײז ןענייז ןנעוו
 }רעגַײטש ןקיּבלעז םעד ףיוא ט-ערעגםייא ןרעוו .,ןטַאקיר
 רעװקסַאמ רעד ןיא 3 'םור טינ טעמּכ 6 טמיטש םורַא יִיזַא
 ,(ל'ג|ָוצְזִמ) ןעוועלַאשז ,(5'ס}ם) ןיוש :ןליּפשײּב ,ךַארּפשסיױא

 .(טנסחסל'ןהו ?עשודנַאלּב ,(6'ףקוח) ןעּפעשט
 ,ןעמוג ןכייוו םייּב ןטניה ץנַאנ טעדליבעג טרעוו 22

 ןעק רעּבירעד ;4 ,( ערַאלעװערּפ יד רַאפ ןטניה רעטייוו
 יד רַאפ ךיא .,ײרַאלעװטסָאּפ , ןפורנָא גנַאלק םעד ןעמ
 ילױפ ןיא) .טרַאה ץנַאג רע טםיילב ןלַאקָאװ עטשרעדַאפ

 .עניכ ןיא רעדייא רעכייוו רע זיא (סהיתָצ
 =ךיוה רענײר ַא יא ח .ןעננַאלק=-לעק 5

 רָאפ טשינ טמוק סע ןכלעוו ייב ,זָאלמיטש אמתסמ ,גנַאלק
 רעטרעוו ירבעה ןיא ,ליומ ןופ ללח ןיא גנוּבײר םוש ןייק
 ,(88ו) להק :לשמל ,םוטש לָאמטּפַא ה ענעּבירשעג ַא זיא
 אי ה טרעװ רעטרעװ 'רּבעה-טשינ ןיא ,(ןָצו!זח) םיליהּת
 .טרערעגסיוא

 ךיו טפערט םיירפיוא-לעק רעדָא 2 קסַארט רעד
 "ףיונוצ ךיז ןדניב, רעטרעװ יד ה"ד ,טשינ ללּכה ךרדּב
 ,(םצסע5124) טלַאטסיּב וד :לשמל  ,ןטייווצ ןטימ םנייא
 יװ ױזַא טקנוּפ -- (80210וס'ח0606') שטנעמ רעלעדַײאןַא
 ,שטייד ףיוא יוװ שדעדנַא רעּבָא ,שילגנע ןוא זייצנַארּפ ףיוא
 טסיב וד :עוַאפמע ןיא רָאנ רימ ןעניפעג קסַארט םעד

 (גת 2101 שטנעמ רעלעדייא ןַא ,(טץסעפו'2 טלַא

 .(ח0606

 עלעּבאט-ןטנַאנָאסנָאק

 ם || ןעגנַאלק-ןעמונ-גניצ ןעגנַאלקױּפיל
 .ַארַאק גב

 פ .לק עלַאמ ר ַא ד :עלַאנ יי אל .ַאליב

 לד -טסָאּפ |-עװערּפ | -ַאלַאּפ | -טסָאּפ טלַאט טאב
 וג בי * ןערַאלעװ| ערַאל | עלַאט עלַאמנער|

 | 8 4 ס | ילפש | .םקע 6
 ו 8 0 י ֹס ,טיטש זָאלּפ 9

 װ 5 5 װ .לטש .יּפס א

 2 צי ל ש ,םיטש | ןפנַאר יי
 א קד 2 ָ 6
 6 0 ,לטש .ירּפַא 5

 | ול0װ 2 ,מיטש | ןפַאק ו+

 0 מ | ח עג | זת | .מיטש | טלַאוַאנ |-;

 א  ת -ןא
 : .נַאלקי : לקיל |י

 ו ו ,םימש | עָנ
 = = 1 יי יי 16

 (8) ז ז ,םימש "עג 4 גַאלק-ה 3

 ןריזירעטקַאראכ קידנלעװ .,,ןקאילַאּפ יד ןּבײרש רעּבירעד 1
 1014 526 :לשמל ,ןדיי יד ןופ ךארּפשיוא עשילױוּפ עטזיײרגראפ יד

 טדער די רעד םגה ;(80064 86 טדערעגסיוא) 5204 8510 טָאטשנָא
 ןקיבלעז םעד ןלאפ עדײּפ ןיא סיוא
 ןשלַאפ םעד לָאמ סעדעי קאיל

 י14 8 רעליװ עז 2

 יָאֹּכ רעד טרעה ,8' גנַאלק-ןשיװצ

 ז ן ו 3 6 שידײ רעשזרָאל ןופ קיטענַאֿפ

 סיױא-טרָאװ ןשנַאנָאטנָאק 6

 ,זָאלמיטש ןרעוו םיוא=טרָאװ ןטנַאנָאסנַאק עקימיטש יד
 =עלנייוװעג יד רעדייא רעכַאװש ךיז ןרילוקיטרַא יז רעּבָא
 סָאװ ,ט6065 ענעפורעג יװַא יד ןענייז סָאד ,עזָאלמיטש עכ
 יד טָאטשנַא ןטקעלַאיד עשטייד בור סָאד ןיא ןעניפעג רימ
 יד ןרעוו זַא ךָאנ .3 ךַארּפשרוט טַארעטיל רעד ןופ עקימיטש
 =ָאלמיטש עבעלנייוועג יו טרערעגסיוא ןטנַאנַאסנַאק עקימיטש
 5627 קעװַא ויא ּבַײװ סָאד :ןליּפשייב .4 (101469) עז

 ןיא .פ'אץמ6 ץק 4124 קנַארק ויא דניק סָאד .ץק 2664
 םִו גנַאל זיא דרָאּב יד :רעּבָא .ץמ 080  גז8ח ןײרַא דָאּב
 טקנוּפ .91סן' 2061 טעברַא דרעפ סָאד .טט6'| ץ?2 1402
 דרַאּב ,(08ן6) דַאּב :רעטרעװ עקיצנײא ןיא ךיוא ױזַא

 .לגײדא (082ז.)

 סעיצַאניּבמָאק:טרָאוו .ם
 =ַאוװס ,ןעגנַאלק ןופ ןלַאפסױרַא ,עיצַאלימיסַא 7

 ןעגנַאלקיטקַאהּבַאר

 ןטױל לָאמטּפַא ךיז ןרילימיסַא ןטנַאנַאפנַאק יד (2
 ((0טזװפו- ןעועג םיא ּבָאה ךיא :עיצַאלוקיטרַא ןופ טרַא
 =לופ ַא .(ז01װ9126}ת) ןעועג םיא טָאה רע :רעּבַא ,(26|ח

 =ניא םױרַא טלַאפיס רעכלעוו ייּב ,עיצַאלימיסַא עקידנעטש

 טכַאמעג ּבָאה ךיא : ןיא לשמל רימ .ןּבָאה .,טנַאנָאסנָאק ַא ןצנַאג
 .(0091 זחג21

 =ָאסנַאק טשינ ךיז ןרילימיסַא טײקימיטש רעד טױל
 (5)88 ךוּב םָאד :לשמל ,רעטרעװ ענערײשרַאּפ ןופ ןטנַאנ
 .(04/ 8122 : טשינ ןוא ,2

 =םפליה ןופ ןעגנַאלק םױרַא ןלַאפ טפַא רעײז (ס
 רע :לשמל ,סםנעמַאנַארּפ עטנַאטַאּב=טשינ ןוא רעטרעווטייצ
 (26ו'- ןעו םיא לעוו ךיא ,101012091) טגָאזעג טָאה
 ּפיציטרַאּפ רעד ןענַאטשטנַא ךיוא זיא םורַא ױזַא .(26)!ת

 .(ה רענעלַאפעגסױרַא ןַא טימ ,טַאהעג==) טַאג

 ײװצ ןשיװצ םוטַאיה םעד ןדימוצסיוא ידכּב (0
 ןלַאקָאװ יד ןופ רענײא סױרַא לָאמַא טלַאּפ ,רעמרעוו
 יד ךיױא ילנפ .סעמס טדערעגסיוא טרעוו זנוא ייּב ;לשמל

 ןשנַאנַאסנַאק רַאּפ םוטש זיא עכלעוו ,ןייק ןעמַאנַארּפ ןופ ח
 אקווד טרעוו רעּבָא ,(425'ץזוזוסח6 == שטנעמ םוש ןייק)

 גתג)מ- == שטנעמ ןייא ןייק) ןלַאקָאװ רַאפ טדערעגסױרַא

'0606), 

 סנײא ךיז ןרעטנעענרעד רעדנעּבמיטש יד :שיגָאלָאיזפ 3
 יוזא ,(101165) עזָאלמיטש עכעלנײװעג יד יב יװ רעמ ןטײװצ םוצ

 ײצ טינ ךיז ןעמוק יז רָאנ ,רעכצװש זיא םָאװטשיטפול רעד זַא
 גנולעטש עקיּבלעז יד זיא'ס ,ןרירּביװ ןענעק ןלָאז ײז ,טנעָאנ יווא ףיונ

 ,6 ,74 8 ןעסרעפסעי 'לגפ .ה טנאריּפסילעק םיײּב סָאװ

 ןצנַאגניא טײקכעלגעמ יד טאהעג טשינ ךיא בָאה .רעדײל 4

 עקירעהעג יד קידנגָאמרַאפ טשינ ,ללּכ ןקיזָאד םעד ןריויצערּפ וצ יונעג

 ,ןטארַאּפַא

 (25) ךוכ-ױדנַאל



 עיצַאנילקעד - ןעוײר ? 87

 עיצַאנָאטניא-ץַאז ןוא טנעצקַא 8
 טשינ ןוא שימַאניד זיא סָאװ ,טנעצקַא=טרָאװ רעד (2

 םָאװ ,רעד ויא ףַארט ײרעטנַאטַאּב, רעד ה"ד) שילַאקיװמ

 טימ טשינ ןוא ערעדנַא יד ןופ רעקרַאטש טדערענפיוא טרעוו

 =וצ םערײב ךיז טיינ ןײמעגלַא ןיא שטַאכ ,ןָאמ ןרעכעה ַא

 ןַא ןוא שידײ ןשיװטיל ןיא רעדייא רעקרַאטש זיא (ףיונ
 ןּפַארט עטנָאטַאּב-טשינ יד ,שטייד ףיוא יו קרַאטש ױזַא ךרע

 .ךעלטיידמוא בור סָאד רעּבירעד ןענייז

 (ץַאז ףוס םוצ) עזױּפ ַא רַאפ ףַארט רעטצעל רעד (ט

 שיטסירעטקַארַאכ סָאד זיא טּפוהרעביא ;טרעגנעלעג טרעוו

 38 שיד" ןיא םצע-םש ןוֿפ

 יז ןענייז ךעלנייוועג םָאװ ,ןלַאקָאװ עטנָאטַאּב=טשינ יד רַאּפ

 רעד טייטש טרָאד :יװ ץַאז ןימ ַאוַא ןיא ,ץרוק רעײז

 60ז4 12'5|/ 02 סזץ|בכ' רעטסעווש רעד טימ רעדורּב

 יירעטסעווש , ןופ ףַארט רעטייווצ רעד ייא זחוַז 6; 76312'5

 ."רערורּב , ןופ ףַארט ןמייווצ ןיוַאפ רעגנעל

 טביײה םָאו ,רעכלעזַא ןיא טרפּב ,הלאשַא ןיא (6
 רעטצעל רעד טרעװ ,טרָאװ-:ערפ ןייק טימ וָא טשינ ךיז
 רעד רעדייא ןָאט ןרעכעה ַא ךס ַא טימ טרערעגסיוא ףַארט
 ףוס םוצ טשינ ןיוש טלַאפ ןָאט רעד רעבָא ,רעטצעלרַאפסנײא
 ,שיריי ןשיווטיל ןיא יו

 שידיי ןיא םצע:םש םעד ןופ עיצַאנילקעד יד
 קיטַאמַארג עשידיי לטיּפַאק א

 (ענליוו) ןעזייר ןמלז ןופ

 .ןעגנוקרעמַאּב עניײמעגלא

 ןריפכרוד טכיה םצע-םש ַא ןר ינילקע ד רעדָא ןגײּב
 ןעמעננָא ןעק רע סָאװ ,ןעמרָאפ ענעדײשרַאּפ יד ךרוד םיא

 ןָא טרנעװעג .ץַאז ןיא רעטרעוו ערעדנַא טימ- גנודניּברַאפ ןיא

 רעשיוויטנַאטסּבופ רענעי רעדָא רעד רעכלעו ןיא ,תוכייש רעד
 ןיא ןעמוקרָאפ רע ןעק ,ןפירגַאּב ערעדנַא וצ טייטש ףירגַאּכ
 סָאװ (טזלעק2881/ ,חגתסנאע ,/:45ו9) ןלַאפ גײּב ענעדיײשרַאפ

 ?רעװ :ןנַארפ יד ןופ רענײא ףיוא טרעפטנע יז ןופ רערעדעי

 ,ןפ - ?סָאװ ?ןעמעװ -- ?ןעמעװ -- ?םעמעװ -- ?סָאװ

 .דנַא"א ? ואװ -- ? ןיהואװ -- ?סָאװ ? ןעמעװ ןנעװ ,טימ ,ךרוד

 תונושל עלַא ןיא טינ זיא ןלַאפנייּב יד ןופ גנודנעוטָא יד

 ,רעקינייװ -- לייט ,ןלַאפנייּב רעמ ןּבָאה ןכַארּפש סיט .ךיילג

 ײז ןעק ,לשמל ,ךַארּפש עשיערּבעה יד .שינרָאג -- ערעדנַא

 יּפָא עקיניא ןענעכער טינ לָאז'מ ןעוע טינ ןצנַאגניא טעמּכ

 - יִטַאְקָאל םעד יװ ,ןופרעד ךעלטשער ענעּכרָאטשעג

 --הצרא ,טײז:ןופצ ןיק -- הנופצ :טרָא ןופ לַאפגייב םעד

 ןּבָאה ןכַארּפש עשינַאמרעגָאדניא יד ןופ .(דנַא"א דרע רעד וצ

 ;ןלַאפנייּב ןּביז עצנַאג ןטלַאהרעד ךָאנ שיליוּפ ןוא שיסוח

 םער -- לַאפנייּב ןטסקעז ַא טנקעעג ךָאנ טָאה שטײדכױהטלַא

 װיטַאלּבַא רעשיניטַאל ןימ ַא ,םילַאטנעמורטסניא
 ,שיזיוצנַארפ ,שילגנע ןיא ,(821260ת/4 ,180קעדסהממ18 ח8סא)

 גיב יד ןענייז ןכַארּפש עשינַאמָאר ערעדנַא ןוא שינעילַאטיא
 יַאּב ןרעװ ןשינעטלעהרַאפ-לַאפ יד ןוא ןּכרָאטשעגּפָא ןלַאפ
 "נע ןצ טינ אפוג םצע-םש םעד ,רעטרעוװָאפ ךרוד טנכיײצ
 : .ןרעד

 .טרָאװטּפױה ןשידי ןופ עיצַאנילקעד

 ַא עיצַאנילקיד רעד ןופ טרּפ םעד ןיא טמענרַאפ שידיי
 ןײא ןופ ,לשמל ,שיליוּפ ןוא שיסור ןשיװצ .עיציזַאּפ-לשימ

 ןופ - שינעילַאטיא רעדָא שילגנע ,שיזיוצנַארפ ןוא טז
 ךַארּפש עשיריי יד ןעק שטיידכיוהיינ יװ ױזַא .שייז רערעדנַא רעד
 , 1:ןלַאפנייב 4 עקידנגלָאפ יד רָאנ

 לָאצנייא
 רעטָאפ (א ,רעד) ?סָאװ ?רעװ :(װיטאנימָאנ--לאפנעמָאנ) לַאפ רטטשרע

 .דניק (א ,סָאז) ,יורפ (א ,יד)

 (א ,םעד) !סעמעװ :(יטינעג -- * לאפרעק) לאפ ריעשײװצ

 ,סדנוק א ,םעד) יורפ (א ,רעד)

 (א רעד) ,רעטָאפ (א ,םעד) ?סָאװ !ןעמעװ :(יויטאד --.לֵאֿפּבענ) לַאפ רעטירד

 : ידניק (א ,טעד  יירפ

 ,רעטָאֿפ (א ,םעד) !סָאװ ?ןעמעװ :(יטַאזוקא -- לאט?'צ) לאפ רעטרעכ

 .דניק (א ,סָאד) ,'ויפ (א ,יד)

 ,סרעטָאפ

 ןּפױא ךיוא רעטײװ קעװַא שידי זיא שטייד יּנגֹל רעּבָא
 ןופ סעיצקנופ עלַא טעמּכ קידנרילרַאּפ --- .געװ ןשיטילַאנַא
 ,שיסוה ,ןיטַאל ןיא ,לשמל ,יײז ןּבָאה רימ יװ ,וטטינעג םעד
 סָאר שידי ןיא טרעװ שינעטלעהרַאפ-װיטינעג סָאד .שטייד
 רָאנ ,םרָאפ-לַאפ רערעדנוזַאּכ ַא ךרוד טינ טקירדעגסיוא בור
 טּפיוהְרעֶד) רעטרעוװָאפ ןופ ףליה רעד שימ .שיטילַאנַא
 ןיא וויטינעג רעד שידיי ןיא ןדנואװשרַאפ .(|יפ טרָאװרָאפ םעד
 ,רעדיל יד ןופ דיל סָאד ,ּב"צנ גנוטיױַאּב רעװיטַא טיטרַאּפ
 -ילַאװק ןיא וויטינעג רעד ,העדיל רע ד דיל סָאד -- טָאטשנָא
 ,(םוחי ןסיורג ןופ ןַאמ ַא ,לשמל גנוטידַאּב רעװיטַאט
 ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,לשמל) םסחו6עטפ סל1600ץט5 רעד

 םלַא זױלּב ןנילּנרַאפ זיא שידי ןיא וישינעג רעד .(ךֹוּב םעד
 (לַאפרעק ,טייקירעהעגוצ ןופ ויטינעג) םסחסטט5פ ןכס556991ט5

 -לעװ ,(לאפ-ףור) ויטאקָאװ םעד -- לאפ ןטפניפ םעד ץוחַא 4
 טרעװ רע סָאװ ,טימרעד ויטַאנימָאנ םעד ןופ רעטנוא ךיז טדייש רעכ

 !טנוזעג ייז ,רעטָאפ :לשמל ,לקיטרא םעד ןָא טכיורּבעג

 ,ןרעהעג-ןרעק ןושל ןופ ,לַאפסטיײקירעהעגוצ -- לאפרעק 2

 ִׁש
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 -ורּב םעד ,לשמל ןכַאז עטריציפינָאזרעּפ רעדָא עטּכעלַאּב ייּב
 רעסיװעג ַא טימ רעּבָא ,שוי סטלעװ רעד ,זױה סרעד
 ,לשמל) םסמוווטטפ פט9ן60/ץט5 םֹלַא טרפּב טייקטצענערגַאּב

 יד ,ןרערעפ םלגייפ יד טָאטשנָא ,לגיפ יד ןופ ןרעדעפ יד
 .(טיקיולּב םלמיה םעד -- טָאטשנָא ,למיה ןופ טיוקיולּב

 -ַּפָא סלַא לַאפ-וויטינעג רעד שידיי ןיא .ךיוא טלעפ סע
 ?דייר ערעדנַא רעדָא; רעטרעוװרָאפ ,רעטרעװטײצ ןופ רעקיגנעה
 ןטסנעש ןופ ןעגנַאלרעד ,תוריּפ יד ןופ ןכוזרַאפ ,לשמל) ןלייט
 ןסעגרַאפ ,ןּבעל ןופ ןסינעג ,רעגנוה ןופ ןּברַאטש ,ןייװ
 - װ"זַאא -- ,טפַאשדנײרפ ןיא ןרעכירַאפ ,ןצעמע ןָא
 עלַא עקיזָאר יד ןיא רימ ןּנָאה ,לשמל ,שטייד ןיא סָאװ
 + .?(ויטינעג םעד ןלַאּפ

 -וקַא רעד ןוא ויטַאד רעד ,ןל ַאפ ייװצ עקירעּביא יד
 רעד .פעיצקנופ ערעײז שידײ ןיא ןטלַאהעגניײא .ןּבָאה .,װיטַאז
 םוש ןָא ךיוא ,לַאפגייּב רענייר םלַא טדנעװעגנָא טרעװ וטטַאד
 רעדורּב םעד ןּבעג ,לשמל ,טרָאװהָאפ ַַא טימ גנודניּברַאּפ
 רענעדנואוושרַאפ רעד טרעװ שיזוצנַארּפ רעדָא שילגנע ןיִא)
 =רָאפ ןופ ףליה רעד טימ ,שיטילַאנַא טקירדעגסיוא ןימַאד
 סָאװ ,בנַא ,םרָאפ ַא -- רעדורּב םעד וצ ןּבעג :וצ טדָאװ
 רענַאקירעמַא םעד ןיא ןעגנורדעגניירַא ךיוא םזיצילגנַא םלַא זיא
 רעּבָא .(ןרעװ ןעמונעגנָא ןלַאפ עסיװעג ןיא ןעק ןוא שידיי
 רעד ןוא זיטַאד רעד) ןלַאפ עקיזָאד יד ךיוא ןענייז לעמרָאּפ
 ןיק טינ ןּבָאה יז לײװ ,קיטנעק טינ ׂשידײ ןיא (ןושַאזוקַא
 .(ןעמַאנסיוא עקינייא ץוחַא) ןעגנודנע עּרעדנוזַאּב

 ַא ןיא שטייד ןיא טניִ סָאװ ,לקיטרַא רעד וליפַא
 שידי ןיא טָאה ,ןלַאפנייּב יד ןופ ןמימ סלַא סָאמ רעסיוועג
 .רענײז טּפַאשנגייא רעקיזָאד רעד ןופ ליב שּביה ַא ןריולרַאּפ
 טימ רעטרעװ רַאפ ַא לקיטרַא רעטמיטשַאּבמוא רעד
 ,תמא ןַא ,לּפע ןַא ,לשמל ,ןַא בור סָאד -- ןײא:לַאקָאװ ַא
 *ניּב טױל טרעדנעעג םינ ללכֹב טרעװ ((ו"זַאא הלוע ןַא
 רעלַאמרָאפ םלַא עיצקנופ עקיצנייא ןייז ןוא ,טכעלשעג ןוא לַאּפ
 !ןשיט -- שיט .ַא) לָאצרעמ ןיא טלעפ רע סָאװ ,זיא ןמיס

 ןענעק ,לקיטרַא ןטמיטשַאּב -םער ךייש זיא סָאװ
 ךיוא קינײװ יװ ,עלעּבַאט רעטכַארּבעגנּבױא רעד ןופ ןעז רימ
 :לַאפניּב ןופ ןמיס םלַא ןעניד - ןעק רע

 לקיטרַא ןטמיטשַאּב ןופ םרָאפ יד זיא רכז ןוׁשְל ןיא

 ויטינעג ןוויטַארעּפע ס ןופ טנעמידור ןײא זױלּב }1

 :רוטּפ סרָאװייּב ןטימ גנודניּברַאפ ןיא שידיי ןשילױּפ ןיא ןּבילּבראפ זיא
 ןיא געוו ןשיטילַאנא ןפיוא טירש רערעטײװ ַא ;ןרעװ רוטּפ רענייז

 גנולקיװטנא עטנעװקעסנָאק עטצעל יד ;ןרעװ רוטּפ םיא :םרָאפ יד

 ףןרעװ רוטּפ ריא ןופ :זיא גנודניּברַאפטרָאװ רעקיזָאד רעד ןופ

 -וצ ,ןגעוו---ראפ רעדָא) ןגעװ--ןופ טרָאװרָאפ םעד ךיש זיא סָאװ

 ןופ ,לשמל) וויטינעג ןטימ שידיי ןיא ךיז טדניּבראפ סָאװ ,(ןגעװ--ּביל

 ,(ןגעװ סרעטומ רעד ּבילוצ ,ןגעװ סדניק םעד רַאפ ,ןגעװ סרעטָאפ םעד

 --טרָאװרָאֿפ ןטצעזעגפיונוצ ןקיזָאד םעד ןופ לײט רעטײװצ רעד ָאד ויא
 עצנַאג יד ןוא ,טרָאװטּפױה א ןופ הניחב רעד ןיא ,ןגעוו טרָאװ סָאד

 ,ם6חעט5 ןנס58695!טט9 ָא רַאפ ןרעװ טכָארטַאּב ןעק גנודניּבראפ

 רעד ּבילוצ ,טנוזעג סדניק םעד ראפ ,זיוה סרעטָאפ םעד ןופ :יװ ױזַא)
 ,(קילג סרעטומ

 90 שידײ ןיא םצע-םש ןופ

 .םעד :ןלַאּפ *עקיגנעהּפָא עלַא רַאפ עּבלעז יד ןוא ענייא
 ןיײא .רימ ןּבָאה טכעלשעג ןלעטימ םעד ןוא הבקנ ןושל רַאפ
 ןוא ,םָאד ,יד :יטַאוקַא ןוא ישַאנימָאנ ןרַאּפ -- םרָאפ
 .םעד ,רעד :װיטַאד ןוא וויטינעג ןרַאפ -- םרָאפ עטייװצ ַא
 עלַא רַאפ ךיילג לקיטרַא רעטמיטשַאּב רעד זיא לָאצרעמ ןיא
 .יד :רעטכעלשעג ןוא ןלַאפ

 ָאזלַא זיא שידיי ןיא רעטרעװ-טפיוה יִד ןופ עיצַאנילקעד יד
 ?טרָאװ רעד ןופ גנורעדנערַאפ יד ; ; ןרָאװעג טלקנומרַאפ קרַאטש
 ;קורדסױא םוצ טינ ןצנַאגניא טעמּכ ָאד טמוק אפוג םרָאפ
 עכלעוו ,ןעגנודנע ערעייז ךָאנ טינ טנעקרעד ןרעװ ןלַאּפנייּב יד
 ןעמַאנסוא רָאּפ ַא ןוא וויטינעג םעד ץוחַא) שינ ןּבָאה יז
 טול .טינ ךיוא ןוא ,(ןלַאפ עקיגנעהּפָא ייװצ ערעדנַא יד ןיא
 גנַאהנעמַאזוצ רעײז טול רָאנ ,ײז רַאפ סָאװ לקירַא םעד
 יד ;שיטקַאטניפ טסיה סָאד ,ץַאז ןיא רעטרעוו ערעדנַא יד טימ
 יװ ,םיסקַאטניס םעד וצ רעמ ןרעהעג שידײ ןיא ןלַאּפגיײּב
 .?עיסקעלפ רעד וצ

 .שידיי ןיא עיצַאנילקעד רעכַאװש רעד ןוּפ ןרוּפש יד

 יד :סעיצַאנילקעד יײלרעײװצ ןעק ךַארּפש עשטייד יד
 יד .עכַאװש יד ןוא  עיצַאילקעד עקרַאטש
 דיהי ןושל ןופ וטשינעג ןיא טָאה עיצַאנילקעד = עקרַאטש
 -פִא עלַא ןיא -- טָאה ץעכַאװש יד ,65 רעדָא 5 גנוהנע יד
 רעדָא ם גנודנע יד (וישינעג ןיא ךיוא ָאזלַא) ןלַאפ עקיגנעה
 ,סת

 ןיוש רימ ןּבָאה ,גנודנע-וויטינעג רעד ךיש זיא סָאװ
 רַאפ קיטליג זיא שידײ ןיא ם-- גנודנע יד זַא ,טגָאועג
 יר ליפיװ ףיוא) ןעמרָאפלָאצ עדייּב ןוא רעטכעלשעג עלַא
 .(םע שזָאלרעד גנַאלקלױאװ רעד רעדָא עיצַאניּבמָאקנעגנַאלק
 (שילגנע וצ שיגָאלַאנַאפ שידײ טָאה ָאולַא טרּפ םעד ןיא
 -נָאלּפרַאפ ,ענעטלַאהעגסױא טינ יד טרימרָאפינוא ,ןכילגעגסיוא
 רעקרַאטש ןיז טימ טרָאװטּפױה ןשטײד ןופ היטנ עטרעט
 .עיצַאנילקעד רעכַאװש ןוא

 גנודנע יד -- ,עיצַאנילקעד רעכַאװש דעד ןופ רכז ַא
 ;רעטרעװ עטלייצעג ןיא שידי ןיא ָאי רימ ןּבָאה ,ןע-- רעדָא ן--
 ?טייהנייא וצ עיגָאלָאפרָאמ רעשידיי רעד ןופ גנוּבערטש יד רעּבָא

 ליטַאד רעד ,ויטינעג רעד ןענײז ןלאפ עקיגנעהּפָא 2
 ןוא יטאנימָאנ עקיגנעהּפָאמוא יד וצ יּבגל װיטַאקא רעד ןוא
 .וויטאקָאװ

 .עד רעשידי רעד ןופ רעטקאראכ רעשיטקַאטניס ןַײר רעד 3
 ערעדנוזאּב יד רַאפ םינמיס עלַאמרָאפ ןלעפ סע רעכלעװ ןיא ,עיצאנילק

 רעטרעװטּפיוה יד ןופ גנוגיײּב ןינע ןצנַאג םעד ָאזלא וצ טיג ,ןלאפגייּב
 -לקעד רעד טֿכַאמעגכַאנ יװ סעּפע ,טײקכעלטסניק עסיווו'ג א שידיײ ןיא
 טשרמולּכ יד ןופ סעלעּבַאט עגנאל ערעײז טימ ןכארּפש ערעדנַא ןופ עיצאנ
 "תויטנה חול ןטרעפמולעגמוא םעד ,לשמל ,עז) רעטרעװ עטרינילקעד

 .(לעסאק .ד ןוא םיוּבנריּב .ּב ןופ "קיטאמארג רעשיטקַארּפ, רעד ןיא
 ילעװ ,טקעיָארּפ א וצ לּבײל לאינד גָאלָאליפ םעד ןגיואװאּב טָאה סָאד

 .ַאב םעד קיטאמארג רעשידײ רעד ןופ ןסילשוצסיוא רָאפ טגײל רעכ
 עשיטקאטגיס טיט סע קידנטײברַאפ ,עיצַאנילקעד ןוא לאפגייּב ףירג
 ,סעיצקורטסנָאק
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 װיטַאד ןופ גנודנע עקיזָאד יד זַא ,וצרעד טכַארּבעג טָאה טייקכעל
 רעד ךרוד טקרַאטשרַאפ לַאפרעק ןיא טרעװ וויטַאוקַא ןוא
 בל -- סנשטנעמ םעד) ס-- גנורנע:וויטינעג רענײמעגלַא
 ןופ זַא , ןקרעמַאּב וצ ךיוא זיא טנַאסערעטניא (465 21605006
 ןרוּפש יד ןטלַאהַאּב ןּנָאה סָאװ ,רעטרעװ-טּפוה עשידיי יד
 ייווצ זיולּב ןעמַאטש ,עיצַאנילקעד רעכַאװש רעשטייד רעד ןופ
 שיװַאלס רעדָא ןענייז עקירעּביא יד ;שטייד ןופ (שטנעמ ,דײװ
 .שיאערּבעה רעדָא

 ,עטַאט ,שטנעמ ,דיײ :רעשרעװ עקיזָאד יד ןענייז טָא
 ףיוא טָא טנייּבעג ןרעװ ײז .זיּבר ,עמומ ,עּבָאּב ,עדיײז ,עמַאמ
 :ןפוא ןכלעװ

 עמַאמ יד יּבר עטַאט שטנעמ (ַא) רעד 'נ

 סעמאמ ףעד ם(נ)יּבר סנטַאט סגשטנעמ (ַא) םעד 'ג

 ןעמאמ רעד ןיּבר ןטָאט ןשטנעמ (א) םעד יד
 עמַאמ יד ןיּבר ןטַאט ןשטנעמ (א) םעד יא

 סעמַאמ םַײּבר סעטַאט ןשטנעמ (--) יד 'נ

 -- םמייּבר -- סנשטנעמ (--) יד יג

 סעמַאמ םַײּבר סעטַאט ןשטנעמ (--) יד 'ח

 סעמַאמ םַײּבר סעטַאט ןשטנעמ (--) יד '8

 ,עטַאט יװ עדײז ,שטנעמ יװ טגייּבעג טרעװ דײ
 .עמַאמ יװ -- עּבָאב ,עמומ

 -רַאפ ןענייז ,ןשיװטיל םעד טּפיוהרעד ,ןטקעלַאיד יד ןיא
 :נַאמ ןיא ךָאנ עיצַאנילקעד רעכַאװש רעד ןופ ןרוּפש ןּבילּב
 -ליװ עטלַא יד ךָאנ ןגייּב ,לשמל ,ױזַא .רעטרעװ ערעדנַא עכ
 יד ;ןשטײט םעד ,סנשטײט םעד ,שטײט רעד רעג
 ןיא ןּבילּנרַאפ ןשינעדייר עשיוטיל עכנַאמ ןיא זיא } גנודנע
 ןכַאמ, לטרעװ םעד ןיא רעגייטש א רַאנ טרָאװ:טּפױה םעד
 םרָאפ יִד לָאמלײט ןעמ טרעה ןכײלגמָאה ;(ןרַאנ םוצ
 :ןרעב פעד

 ךיוא רימ ןּבָאה ן-- גנודנע-לַאפ רעד ןופ ןטנעמידור
 ןצרַאה ןצנַאג וטימ ,וצרַאה ןיאע ץ רַא ה טרָאװ:טּפױה םעד ןיא
 .(ץרַאה טימ ןדייר רעּכָא .ו"זַאא

 רשפא ןעמ ןעק עיצַאנילקעד רעכַאװש רעד ןופ ןרוּפש
 ירעדניא ןקורדסיוא עלַאיּברעװדַא יד .ןיא ןלעטשטסעפ ךיוא
 זיא ךָא װ .ןתמארעדניא ,ןרָאיַארַאפ . ,ןטפולרעדניא ,ןכָא װ
 רעּבָא .ךַאװש .ןרָאװעג שרינילקעד שטיידכיוהלטימ ןיא ךיֹוא
 רעקרַאמש רעד וצ טרעהעג לָאמעלַא ששיד ןיא טָאה *טפול
 ןופ טלקיװמנַא רשפא ךיז טָאה ןרָאיַא רַאּפ ; עיצַאנילקעד
 =רעדניא םרָאפ רעד ךייש זיא סָאװ ;ןרָאי רַאפ םרָאפ רעד

 :שיטסיחעטקַארַאכ 1

 *אװרעסנַאק רעד עכלעװ ענונּב ,ןעגנואיצַאּביהחּפשמ יד ןופ זיירק םוצ
 ,טסקרַאטש םוצ זיא ןעמרָאפכארּפש עטלַא יד ןוכ םזיס

 רעּבָא ,ןטסיר ק םעד טּבײרש (ענװָאק) תובשחמילעּב 2
 םרָאפ יד ךיוא טכיורּבעג רע לײװ ,ןזָאלראפ טינ םיא ףיוא ךיז ןעק'מ
 ,שירעמשטייד רעכיז זיא סָאװ ,ןטעָאּפ םעד

 ףָאטש ןסיװעג א ןופ גנונעכייצאּב סלַא .ה .ד ,םצע:םש סלא 3
 ןופ גנונעכײצאב סלַא גנוטײדַאּב רעלאיברעװדא רעד ןיא ָאזלַא טינ)
 'ראפ ןענַײז טפול רעד ןיא ,לשמל ,טריטקעלפ טינ טפול טרעװ (םיוה
 ,(ןטפול רעד ןיא טינ) ןזאג עכעלטע ןאה

 שידײ ןיא םצע-םש ןופ עיצַאנילקעד - ןעוײר

 * ןרעהעג עקיזָאד יד רעטרעװ עלא טעמּכ

02 

 סָאד ןעמעננָא ָאד לָא'מ יצ ,ןגָאז וצ רעװש זיא ,ןתמא
 יו טכעלשעג ןכעלּבײװ ןופ טרָאװטּפױה סלַא תמא טרָאװ
 רימ ןענענעגַאּב ץדּפ ייּב ךיוא ;שיאערּבעה ןיא בגַא זיא סע
 -נעהּפָא .ַא רשפא ָאד ןּכָאה רימ רעדָא ,(תמא יד םרָאפ יד
 -ַאנַא הבקנ ןושל ןיא רע תמא טרָאװיּב םעד ןופ לַאפ ןקיג
 .(ןטנעאנ רעד ןופ ,ןטײװ רעד ןופ ןעמרָאפ יד טימ שיגָאל

 .ןעמענ-ןענָאזרעּפ יד ןופ גנוגייּב יד

 ןּנָאה רעטרעװטּפױה ענעפורעגנָא יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא
 רעכַאװש רעד ןופ | גנודנע יד ןריולרַאפ ללּכ ךרדּב שידי ןיא
 -ָאד יד טלקיװטנַא עיסקעלפ עשיר יד טָאה ,עיצַאנילקעד
 ןוא יטַאד םעד רַאפ ןמיס םענײמעגלַא סלַא גנודנע עקיז
 ,לשמל ,ןענָאורעּפ ןופ םעילימַאפ ןוא ןעמענ עלַא ןופ וץיטַאזוקַא
 .ןענָארייּב ,,ןגרעּבדלָאג ,ןהרש 4,ןדיד

 ענײמענלַא יד טָאה ןעמענ-ןענָאזרעּפ יד ןופ וויטינעג רעד
 .סנָאדייּב ,סנהעּבדלָאג ,םהרש ,םרוד ,לשמל ,ם-- גנודנע

 ףיוא ךיז ןקידנע יז ןעװ ,ײז ןופ עקיפַארטרעמ רעדָא-ייווצ יד
 שייטש סָאװ ,(שז ,שט ,ש ,צ ,ת ,ס ,װ לַאטנעד:ַארפופ ַא
 גנודנע יד וויטינעג ןיא ןָא ןעמענ ,לַאקָאװ ַא ךָאנ טקעריד
 :ַארּבַא ,סעצישפיל ,סעצרּפ ,סעתידוהי ,סעסעלרעּפ ,ּב"צ ,םע
  .ח"זַאא סעשטיװָאפ

 םימ עקיפַארטרעמ יד רעדָא עקיפַארטנײא יד רעּבָא
 -ינעג ןיא ךיז ןקידנע לַאטנעדיַארּפוס ןרַאפ טנַאנָאפנָאק ַא
 .סצרַאװש ,םצערג ,טשַא ,ּב'צ ,ס ףיוא ללּכ-ךרדּב וויט

 ,טינ ס ןקיזָאר םעד ךעלטניװעג ןעמ טּבירש ס ַא ךָאנ
 -עקשוּפ סנה:לעּב ריאמ ,"לַאטיּפַאק, סקרַאמ ,לשמל

 םעד ןלַאפ עכלעוַא ןיא ןריפנייא טוורּפעג טָאה .שז
 .ןגייא 'םּכָאה רַאפ :לשמל ,שטייד ןיא יװ ױזַא ףָארטסָאּפַא
 ,ןטלַאהסױא טינ ללּכ רעד לָאטַא ןָאק ןעמענ ענעטלעז עגונּב
 . םעשוחושחַא טָאטשנָאש ףיוה שוהושחַא ןיא :ע"ש ייּב ,לשמל
 .(ףיוה

 םָאװ ,ןעמעננענָאזרעּפ ןיא ם טָאטשנָא םנ גנוהנע יד
 ןיא רָאנ ןעמ טנגענַאּב ,גנַאלקשיצ ַא ףיוא סיוא ךיז ןוָאל
 ,םנצרפ ,םנשַא יװ ,לשמל ,ןעמרָאפ עכלעזַא ןיא שידיי ןשיליוּפ
 -סַא ןענייז ןעמרָאפ עכלעזַא םגה .װ'זַאא םנסקרַאמ ,םנצישפיל
 .ןדיירסיוא םוצ רעטכייל ןוא רעכעלרעּפנײשַאּב

 װיטַאװקַא ןוא ויטַאד ןיא (ן-- טָאטשנַאפ ןע-- גנודנע יד

 :ןָא ןעמענ
 ףיוא םיוא ךיז ןזָאל סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןופ ןעמענ יד {א

 ,לשמל ,גנָאטפיד ַא ףױא . רעדָא נ ,מ ןטנַאנָאטנָאק יד
 ןע- יָאטסלָאט ,ןע-יירג ,וע--ניועל ,ןע--נמלק .,ןע--מהרבא
 : '- .ו"זַאא

 ,ןעלשיג ,לשמל ,ל ןקידנרליּכפַארט .ַא טימ ןעמענ יד (3
 -(ןע--לכָאר ןעלחר

 - עזָאר ,ןעּבײל --,עּבײל :ע ףיוא ןעמעננענָאזרעּפ יד (ג
 ,ןשינעדיײר עשיושיל לייט ןיא םגה) ןערעמ -- ערעמ .,ןעזָא
 -רָאפ עקיזָאד יד ןעגנילק ,ןע -- גנודנע יר סיוא ןדיימ סָאװ
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 -ַאב טָאטשנָא ןּבָאּב יװ טקנוּפ ,ןרעמ ,ןזָאר ,ןּביײל : ןעמ
 .456 זיז ,פ .ּפַאק ,לײמ 1 .מַארג .דײ ןימ עז - ןעּב

 ףױא רעדָא קנ-- ,גנ-- ףױא ןעמעננענָאזרעּפ יד רעּבָא
 על ,לשמל ,ן-- גנוהנע יד ןעמוקַאּב לע-- ןטריטנעצקַא
 .װ"זַאא ,ן-לעשַאר ,ן--קנופ ן--גנַאּב ,ן--גניס

 ףשמל ,סױא-לַאקָאװ ןטנָאטַאּב ַא טימ ןעמענ עדמערפ יד (ד
 .ו"זַאא ןע-ַאלָאז ,ןע--ודדַאס ,ןע--ָאנכַאמ ,ןע--ערַאקנַאוּפ

 -נילק .-שילרעטסיוא עדמערפ עכלעוַא ןענעק סנקירעביא
 ענעמונעגנָא יד וצ ןסַאּפוצ ךיז לָאמעלַא טינ ןעמענ עקידנעג
 .גנודנע םוש ןָא ןוָאלרעּביא ךיוא .ײז ןעק'מ .ןוא ,םיללּכ

 .טרָאװטּפױה םעד ןופ גנוגײּב רעד וצ ןעגנוקרעמנָא

 יטינעג ןיא םעד ןופ ּפָא טגנעה סָאװ ,טרָאװ סָאה
 .םיא ךָאנ טלעטשעג ךעלטנייוװעג טרעװ ,םצע-םש ןקידנעיימש
 םייּב לקיטרַא רעטמיטשַאּב רעד .ךוּב םרעדורּב םעד ,ּב"צ
 ?מוא רעד ,ןזָאלעגסױרַא ייּברעד טרעװ טרָאװ ןקיגנעהּפָא
 רעּנָא ,עטרבח סרעטסעװש רעד ,ּב'צ ,טּניילּב רעטמיטשַאּב
 .עטרבח .ַא סרעטסעווש רעד

 ,לשמל ,ןּביירש יװ ,זיירג רערעסערג ןייק ָאטינ ָאזלַא זיאיס
 םוצ ָאד שרעהעג לקיטרַא רעד םירָאװ ,דניק םנטַאט סָאד
 .דניק טרָאװ ןקיגנעהּפָא םוצ טינ ןוא סנ טא ט טרָאװ-װיטינעג
 :ומ יד יװ ,ןעמרָאפ עכלעזַא ןופ רעלעפ ױעשיטקעלַאיד רעד
 דעמומ רעד :טָאטשנָאפ טפעה םרעטסעוװש יד ,עּביל םרעט
 ןיא םָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ (טפעה םרעטסעווש רעד ,עּביל
 טרעװ (עשרַאװ ןיא ,לשמל ,ענליװ ןיא) ןדנעגעג עסיוועג
 ,רעטומ יד טימ) טניּבעג טינ וזטַאד ןיא יד לקיטרַא רעד
 רעד טימ ,רעטומ רעד טימ :טָאטשנַא רעטסעװש יד טיפ
 +  װ"זַאא רעטסעוװש

 :רעּפ ענעדיישרַאפ- ןענעכײצַאּב סָאװ ,ןעמעננגייא ײװצ ןופ
 ,טרָאװ ןקיגנעהּפָא םעד ךָאנ ןעמָאנ=וויטינעג רעד טייטש ,ןענָאז
 : .סמייח בר המלש ,ּב"צ

 ,ןלימ עכעלטע ןופ טײטשַאּב ןעמָאננענָאזרעּפ רעד ןעװ
 ,רעטרעװשּפױה ענעפורעגנָא ןענייז יז יצ ,טינ הנימ-אקפנ ןייק
 ,טינ רעטרעװטּפוה ןייק רשפא רָאג יצ ,ןעמענ: ענעגייא יצ
 =צעל רעד רָאנ לַאפנייּב ןקיגנעהּפָא ןיא גניחנע ַא טמוקַאּכ
 םעד השמ ,רימלּת ַא סה ש מ רערעל םעד ,ּב"צ לט רעט
 ,טױט םנםיורג םעד רעדנַאפקעלַא ,דימלּת ַא סדערעל
 ךלמ םעד ,המכח סכלמה המלש ,ס נטײװצ םעד יַאלָאקינ
 .ןהרש עמומ רעד ייּב ,ןעמומ רעד יב ,המכח סהמלש

 רעטצעל רעד ןעװ ,ןַאד ךיוא טליג ללּכ רעקיזָאד רעד
 -ַאּב ּבָאה ךיא ,לשמל ,גנודנע ַא וצ לנסמ שינ ,זיא .לייט
 .רערעל םעד השמ טגגעגַאּב ּבָאה ךיא :רעּצָא ,ןהשמ טנגעג

 ןעמָאננעגָאזרעּפ רעד ןעוו ,לַאפ ַא וליפַא רימ ןבָאה ןצרּפ ייּב
 רעקיטרַאכײלג ַא טייג םיא ךָאנ לייװ ,ן גנודנע יד ןָא טינ טמענ
 -- .ןקערשרעּביא טינ רעדניק יד ןוא היעמש לָאז יז ; דילגצַאז
 } רעדָא ס גנודנע יד וצ ץרּפ טצעז טייז רעדנַא רעד ןופ םגה
 ,םיברוקמ ס'הכרבל ונורכז ןיכר םעד :לשטל ,ןלַאפ עלַא ןיא
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 יר ײּב ,םהלעמ לש ןיד:תיב םעד ,םנּבעל לָאז ןיּכר םעד
 .ןהכרבל ונורכז עלעשיז

 ?רַאפ ךױרּבעגכַארּפש רעשידיי רעד זַא ,ָאזלַא ןעעז רימ
 רַאפ טקעריד ןיטש ןלָאז ןלַאפנייּב עטריטקעלפ יד ,טגנַאל
 רעּבירעד .ײז ןשיװצ הציחמ ַא ןָא ,שרָאװ ןקיגנעהּפָא םעד
 ,לשמל ,יװ ןעגנודניּברַאפ עכלעזַא שילרעטסיוא לסיּב יַא .ןעגנילק
 לרוחּב ַא ,םולשה וילע ,סנטנַאקַאּב ןטוג .ַא םעניײמ.. :ם"ממ ײּב
 םעד ןופ טלײטעגּפָא םנטנַאקַאּב לַאפנייּב רעטריטקעלפ .רעד)
 ,(םולשה וילע רנסומה-רמאמ ַא ךרוד לרוחּב טרָאװ ןקיגנעהּפָא
 .פ ײּב -- רעטָאּפ ,םדימלּת ןיימ ,םלקיציא .--

 =עג עקידנעײטש דנַאנַא ןּבעל רעמ רעדָא ייװצ רעּבָא ןעו
 =עג רעדעי שמוקַאּב ,ןענָאזרעּפ ענעדײשרַאפ ןענעכײצַאּב ןוויטינ
 רעגניפ סמידייא םבר רעקסירּב םעד ,לשמל ,ס גנוהנע ןייז וויטינ
 .(שֵא) רעטכָאט םגנוי סררעפ םעטַאט ןייד .(פ) ןקַאנק

 -ליג ם װיטינעג ןופ גנודנע יד זיא ,טנָאמרעד ןיוש יו
 זיא ךָאד .ןעמרָאפלָאצ עדיב ןוא רעטכעלשעג עלַא רַאּפ קיט
 ןזָאל ןטסמעװקַאּב םוצ .ןטלעז ץנַאג םיּבר ןיא וטטינעג רעד
 :לָאצרעמ רעד ןופ ןעמרָאפ יד !וישינעג ןיא ןריטקעלפ ךיז

 יר ףױא ןענײװ םיכאלמ עטוג יד ,לשמל ,םי ףױא
 ,(ץירּפ) הפיסַא סמיקידצ ווָאװ-דמל יד ,(שַא) טיקזייב םמיעשר
 ;סמירױטקָאד יד ,םמייּבר יד

 עקידלטעטש יד ,םרעדניק יד ,םרעּבײװ יד ,רע ףױא
 ;(ס"ממ) הכאלמ סרעּבעװ

 .סכעלגניי יר ,סכעלריימ יד ,סכעלרערניק יד ,ךע ףיוא
 -רעמ יד ןופ וװיטינעג .רעד ךיז טליפ רעמעװקַאּבכוא

 -ַא מ ערעזנוא ןוא טכיל רעזנוא... ,ּב"צ ,} ףיוא ןעמרָאפ-לָאצ
 ןרעװ ןשָאלעגסױא שינ ןלָאז טכיל סרעדניק ןוא טכיל סנעג
 .(ס"ממ) םולשו:סח טייצ רעד רַאפ

 :לָאצרעמ יד וויטינעג ןיא ןריטקעלפ טינ ךיז ןזָאל ןצנַאגניא
 טרעװ וויטינעג רעד ;(תו ,סע ,ס) גנַאלק;ס ַא ףיוא ןעמרָאפ
 טרָאװרָאפ ןטימ װיטַאד ַא ךרוד ןטיּכרַאפ ,ללכּב יװ ,ןַאד
 ,(םערייז ןוא סעטַאט ערעזנוא ןופ םיגהנמ יד ,לשמש ןופ
 *ניא וויטינעג םעד רַאפ ןדנעװרַאפ ךיוא ךיז ןזָאל יז םגה
 ַא מ יר ןעיצ ךעלגניי:רדח יד ,לשמל ,טריטקעלפמוא ןצנַאג
 .(ץרפ) ךעלקינײא תוררש עטלַא יד ,(שַאו ןצרעש סעמ
 .סגעמָאמ עלַא םרָאפ-ווישינעג יד רימ ןּכָאה ןיקצעניל יב

 ,םצע:םש ןופ ןעמרָאּפלָאצ יד

 *עק ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא יװ ,שידיי ןיא סמצע-םש יד
 --ריחי ןושל ןיא : ןעמרָאפלָאצ יײװצ ןיא ןרעװ טכיױהּבעג ןענ
 ןייא ןופ ךיז שדער סע ןעװ ,רַאלוגניס רעדָא לָאצנײא
 (לָאצליפ) לָאצרעמ -- םיּכר ןושל ןיא ןוא ,דנַאטשננעג
 רעדָא ןדנַאטשנגעג ייווצ ןופ ךיז טדער סע ןעװ ,לַארולּפ רעדָא
 טנעװ יד רָאנ ןענעק ײז, :ץרּפ ייּב ץַאז םעד ןיא ,לשמל .רעמ
 ןענָאפ יה טימ ,סנעמיוק יר טימ ,רעטסנעפ יד טימ ,ןעז
 ײרד עטצעל יד ןעײטש -- "ץַאלַאּפ םכלמ ןופ ךַאד ןרעּכיא
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 ?רעמ ןיא -- ריפ עטשרע יד ןוא לָאצנײא ןיא דעטרעװטּפױה
 .לָאצ

 ערעדנוזַאּב ַא טַאהעג ךָאנ ןּבָאה ןכַארּפש עטלַא יד
 טָאה רעכלעװ ,לַאוד םעד - לָאצײװצ רעד רַאפ םרָאפ
 ויא שיר ןיא .םויה:דע תונושל עקיניײא ןיא טיהעגפיוא .ךיז
 םעד ןענעכער שינ ּבױא) ָאטינ רכז ןײק לא םעד ןופ
 טָאה שיאערּצעה ,(שירי ןשיליױּפ .ןופ ריא--ץע ןעמָאנָארּפ
 יוּבר םענעפורעג=וזַא םעד -- םרָאּפ-לָאצ עקיזָאד יד ָאי
 *ננעג עכלעזַא ןענעכײצַאּב וצ רָאנ טעמּכ רעּבָא ,ינוזה
 ,טנעה עדייּכ) םידי :לשמל ,זײװרָאּפ ןעיײג סָאװ ,ןדנַאטש
 םימוי ,(ךיש רָאּפ .ַא) םילענ ,(ןדנָאר עדייּב ןופ ןייצ) םיניש
 םניא רָאי יײװצ) םיתנש  ,(ןרעדנַא ןכָאנ רענייא געט ייװצ
 ,(ןעגנילק ײװצ ןופ טײטשַאּב ,רעש א םידּפסמ ,ןרעדנַא ןכָאנ
 *רעדינ ןוא םירצמ רעּבייא -- ןצניװָארּפ ייווצ ןופ) םירצמ
 ןרעװ ןעמרָאפ-לַאוד עקיזָאד יד ןופ עכנַאמ .וװ"זַאא ,(םירצמ
 ,םיניע ,םילגר ,םידי :לשמל ,שידיי ןיא טכיוהּבעג , ךיוא
 : .םייחל

 :לָאצנײא רעד ןופ טעדליּכעג טרעװ םרָאפ-לָאצרעמ יד
 לָאצניײא רעד ןופ םרָאפ רעד וצ ןצעזוצ ךרוה רעדָא

 -ערּבעה ןיא) םע- ,ס-- ,רע-- ,ףןע ן-- ןעגנודנע יד ןופ ענייא
 ןיוא ,םי- ןוא ךע-- ,(תו- טגיילעגסיוא ךיוא רעטרעװ עשיא

 ?ילַאקָאװ :(טחװגש) .גנַאלקרעביא טימ גנודניּברַאפ .ןיז
 ,ע ןיא רעּביא טײג ָא ןוא ַא -- ,עינָאּפַאטעמ ,שינמוא רעש
 ;(י ןיא יז ,י ןיא ו

 םוש ןייק קידנצעווצ .שינ ,גנַאלקרעּביא ךרוד זױלּב רעדָא
 .גנודנע

 ײס םרָאפ עקיּבלעז יד ןּכָאה רעּבָא רעטרעװטּפױה לייט
 טרעװ םרָאּפלָאצ רעייז ןוא ,םיּבר ןושל ןיא יוס דיחי ןושל ןיא
 .שיטקַאטניפ ללכּב רעדָא לקיטרַא םעד ךרוה רערָא טנעקרעד

 -ליּב רעד עגונּב קידװעגייּב ץנַאג זיא ךַארּפש עשידיי יד !
 וצ ןּבָאה רעטרעוטּפױה ךס ַא רעיז .לָאצרעמ רעד ןופ גנוד
 סָאד ,לָאצרעמ ןופ ןעמרָאפ יירד וצ וליפַא עקינייא +,ייווצ
 טריצנערעפיד זיױלּב ,גנוטיִדַאּב ןיא דיישרעטנוא ןָא -- בח
 רעטרעוטּפױה יד ןזָאל וצ םיוא שידיײ טדיימ ךיוא .שיטקעלַאיד
 טפָא ױזַא זיא סָאד סָאװ -- םיּכר ןושל ןיא טרעדנערַאפמוא
 -טּפױה עשידיי יד ןופ לָאצ יד ןוא -- ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא
 דיחי ןיִא םרָאפ עקיבלעז יד ןוא ןייא ןּכָאה סָאװ ,רעטרעװ
 .םומינימ םוצ טכַארּבעג זיא ,םיּבר- ןיא ןוא

 ןטסערג םוצ ןענייז םיּבר ןושל ןופ ןעמרָאפ עשידיי יד
 =רעװטּפױה עכעלמענ יד ןופ לָאצרעמ יד יװ שרעדנַא לייט
 ע- לָאצרעמ רעד ןופ גנודנע עשטייד יד .שטייד ןיא רעט
 רעשידי רעד ןיא ןיטולחל זיא (ע=ףופ רעד ללכּב יװ יױזַא)
 :יװ ,לָאצרעמ ןיפ ןעמרָאפ עכלעזַא ןוא ןדנואוושרַאפ ךַארּפש
 ,עטכעמ ,עקירדנייא ,עפריוהָאפ ,עדנעטשננעג ,עלעפ ,עגיצ
 =עט ,ערעטקַאדער ,עדניירפ ,עצעועג ,עקרעװ ,עליפעג ,עטכער
 ,ןקורדנייא ,ןפרואוורָאפ ,ןלַאפ ,ןגוצ טָאטשנָא װ'זַאא ערעטַא
 =עג ,ןצעזעג ,קרעװ ,טכער ,(ןטכַאמ רשפא רעדָא) טכעמ
 ץּבָארג ןענייז -- וזַאא סרעטַאעט ,ןדָאטקַאדער ,דניירפ ,ןליפ

 שידײ ןיא םצע-םש ןופ

 עשיד" יד טּפיוהרעד טצלירג סע עכלעװ טימ ,ןעמזירַאּברַאּב
 / -ַאג ןופ -- ךיוא זיײװלײט ,עקירעמַא ןופ .ךַארּפש-סגנוטײצ
 -רָאפ עכלעזַא רימ ןפערט ץרּפ ַא ייּב וליפַא ,תמא ;עיציל
 ,עפּפמעק -- ןיקסווָאלטישז ייּב ,עגיצנַא ,עטכידעג יװ ,ןעמ
 / יד ןקישכערַאּב טינ ןפוא םושּב ןעק סָאד ךיוא רעּבָא .וו"זַאא
 | טולָאסַּא ויא עכלעװ ,ע-- ףיוא םרָאפ-לָאצרעמ עשירעמשטיד
 : .עיסקעלפ רעשירי רעד ןופ ןסָאלשעגסױא

 רָאפ-לָאצרעמ רעד רַאּפ ןעגנודנע עטנכערעגסיוא יד ןופ
 / טּפיוהרעד יז טרעװ שטייד ןיא סָאװ ,(ןע ן-- גנודנע יד טָאה
 / -- עשליּבסנַאמ וצ ,רעשרעװשּפױה עכעלּבײװ וצ טצעזענוצ
 / ןיא ,ללּכהןמ-אצוי סלַא רָאנ -- עלעטימ וצ ןוא ,ןטלעז רָאנ
 / יא ,גנודנעװנָא ערעסערג ךרע רעד טינ ַא ןעמוקַאּב שידי
 . עשליּבסנַאמ ןופ ייס םיּבר םעד רַאפ גנודנע ערעלונער יד ןרָאװעג
 .עלעטימ ןופ ײס ,עכעלּבײװ ןופ יס ,רעטרעװמּפיוה

 . טצעוענוצ שטײד ןיא טרעװ סָאװ ,ר ע-- גנודנע יד ךיוא
 / עג ןלעטימ ןופ רעטרעװטפיוה עקיפַארטניײא וצ טּפיוהרעד
 טינ לָאמנײק ןוא ןטלעז רָאנ -- עשליּנסנַאמ וצ ,טכעלש
 . עלַא ףױא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ שידי ןיא זיא ,עכעלּבײװ וצ
 / -ַארט-לומ ףוא טדנעװעגנָא ךיוא טרעװ ןוא רעטכעלשעג ירד
 / -גנע ןוא עשינַאמָאר ,עשיאערּבעה ,עשיוװַאלפ ,רעטרעװ עקיפ
 רעטפָא ,ן-- גנודנע יד יװ ,סָאמ ַאזַא ןיא טינ םגה -- עשיל
 8 .שיריי ןשילױּפ ןיא

 / שױױצנַארפ ןופ ןעמַאטש לָאז סָאװ ,ס-  גנורנע יד
 םלַא ךיוא גנודנעװנָא עניילק רעײז םגה ,עסיוועג ַא טָאה סָאװ ןוא
 / טָאה ,רנַאלשטײיד-רעדינ ןופ ןטקעלַאיד יד ןיא גנודנע-לָאצרעמ
 / רעײז ,ערעלונער סְלַא טעדליּבעגסױא שיד" ןיא טשרע ךיז
 רַאפ טּפיוהרעד ,םרָאפ-לָאצרעמ רעד רַאפ עיסקעלפ עטײרּפשרַאפ
 / -ניא שטיד ןיא ןּביילּב סָאװ ,רעטרעװטּפױה סעירָאגעטַאק יד
 : .םיּבר ןיא טרעדנערַאפמוא ןצנַאג

 רעד טימ ןוא ס-- גנודנע רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 -ענסיוא) תו-- ןעמרָאפלָאצרעמ עשיאערּבעה יד ןופ גנודנע
 עשיר עיינ ץנַאג ַא ןעמוקעגפיוא זיא (ס ע-- שיריי ןיא טרער
 עשיווַאלס רַאפ טּפיוהרעד ,סע -- ,םיּבר ןושל רַאּפ עיסקעלפ
 20 יע טעטש אש אי .סמצע םש

 / טלקיװטנַא ךיז טָאה ךי -- סקיפוס-רענעלקרַאפ רעטלַא רעד
 - =נע-לָאצרעמ רעקיסעמלנער רעקידנעטש רעד וצ שידי  ןיא
 -כיוא שישקעלַאיד) רעטרעװ:רענעלקרַאפ רַאפ ךע -- גנוד
 ףְךֶא -- ןוא ךַא -- ךיוא טדערעג

 . שירײ ןיא ןענייז רעטרעװ עשיאערּבעה יד טימ ןעמַאזוצ
 / . -=ןושל ןשיאערּכעה ןופ ןעגנודנע יד ןרָאװעג טכַארּכעגנירַא ךיוא
 / -טינ עטלײצעג ףױא שדנעװעגנָא ךױא טרעוע םי -- םיּבר
 / .תו - עטנָאמרעדנּנױא יד ןוא (רעטרעװ עשיאערּכעה

 טימ ןדנוּברַאפ קידנעטש זיא ןעגנוהנע עקיָאד יד ןופ
 עטליײצעג רָאּפ ַא ןיא רָאנ ,רע -- גנודנע יד גנַאלקרעּביא
 -רענעלקרַאפ יד ;ס -- ןוא } -- ןעגנודנע יד -- ןעמַאנסױא
 גנאלקרעביא םעד ןױש ןנָאה ךע - ףױא ןעמרָאּפ
 ,םדָאפ-לָאצנײא רעד .ןיא



597 

 ךרוד לַארולּפ םעד ןופ גנודליב רעד ףיש זיא םָאװ
 ןטימ יז זיא ,גנודנע ַא ןופ גנוצעזוצ ןָא ,גנַאלקרעּביא ןזיולּב
 "ער רעד ,ע -- גנודנע:לָאצרעמ רעשטייד רעד ןופ לַאּפּפָא
 שיריי ןיא ,עיצַאנילקעד רעקרַאטש רעד ןופ עיסקעלפ רערעלוג
 סױרַא ךיז טוײװ סע סָאװ ןיא ,ןרָאװעג טריצודער קרַאטש
 יּבנל שירִי ןיא ןלַאקָאװמַאטש יד ןופ טײקיטּפַאהדנַאטש יד
 ןּנָאה שטייד ןיא סָאװ רעטרעושּפיוה עקיניא םגה ,שטיד
 עשידי יד ןרליּב ,לָאצרעמ ןיא "טיולמוא, םעד טינ אקווד יז
 -- ךוש ,געט -- גָאט יװ ,גנַאלקרעּביא ךרוד םרָאפ-לָאצרעכ
 ,פסװטװס ,1496 ןעמרָאפ עשטייד יד יּבגל) טניה -- טנוה ,ךיש
 -ַאיד עשטייד עקינייא טימ עיגָאלַאנַא ַא טָאה םע סָאװ ,(וח6
 - .ןטקעל

 רענעי יצ רעד ךרוד לָאצרעמ רעד ןופ גנוהליּב רעד רַאַפ
 ָאטינ שיר ןיא ןענייז גנַאלקרעּביא םעד ךרוד רעדָא גנודנע
 ַא ָאד טליּפש סָאמ- רעסיװעג ַא ןיא .םיללּכ עטסעפ  ןייק
 ןוא זָאלפױא ןייז -- טרָאװ:טּפױה םעד ןופ םרָאּפ יד עלָאר
 רעד ,טײקיפַארטרעמ רעדָא נא יד ,(טנעצקַא) ּפָארט רעד
 םיללּכ עטמיששַאּב ; שיװַאלס ןָא גנַאלקנָא רעד ,לַאקָאװדנורג
 ןסקיפוס טימ רעטרעװטּפיוה יד רַאפ רָאנ ןלעטשטסעפ ְךיִז ןזָאל
 .םש ןופ סעירָאגעטַאק עטמערופעג טסעפ רַאפ ללכּב ןוא
 רעד ןופ גנודליּב רעד ןגעװ לטיּפַאק רעד זיא רעּבירעד .םצע
 =נייא ױזַא טסיז רעד ןיא עטסּברַאה יד ןופ רענייא לָאצרעמ
 .קיטַאמַארג .רעשידיי רענעטלַאהעגסױא ןוא רערָאלק  ,רעּכַאּפ

 -לָאצרעמ יד זױלּב זַא ,ןקרעמַאּב וצ קיטײנ זיא לּכ-םדוק
 יד ןּנָאה ךע - ןוא סע = ,ם -- ,(ע -- }| -- ןעננוהנע
 ה"ד ,סָאמ רעליפ רעד ןיא גנודליב-לָאצרעמ ןופ טײקיאעפ
 :טפיוה סעירָאגעטַאק ערעײז וצ ןרעװ טצעזעגוצ ןענעק ײז
 ,רעטרעװ עיינ וצ ךיוא ָאולַא  ,טיהרעטצענערנַאּבמוא רעטרעװ
 .שיריי ןיא ענעמונעגפיוא 'רערָא ענעמוקעגפיוא טשרע

 ,גנַאלקרעּביא םעּד ןוא רע -- גנודנע רעד ךייש זיא סָאװ
 :לָאצרעמ עיינ וצ רעמ קיאעפ טינ ללּכ ךרדּב ןיוש ײז ןענייז
 ןסיוועג ַא טימ טצענערנַאּב ןיא עיצקנופ רעייז ןוא .ןעגנוהליּב
 .ןרעסערגרַאפ שינ ןיוש ךיז ןעק סָאװ ,רעטרעװ:טּפױה םוככ
 גנַאלקרעּביא ךרוד םרָאּפ:לָאצרעמ ַא ןעמוקוצ ןעק ןטלעז רָאנ

 טָאטשנָאו טכַאמ ןופ טכעמ ,לשמל יװ ,םויגָאלָאענ .םַלַא
 .ו"זַאא (ןּפמַאק טָאטשנָא) ּפמַאק ןופ פמעק ,(ןטכַאמ

 .(ןע --) ן- גנידנע יד

 ,מ ,קנ ,גנ ךָאע } -- גנודנע יד זיא ,טגָאזעג ןיוש יז
 ערעלוגער יד (ןע -- גנָאטּפיד רעדָא לַאקָאװ ַא ךָאנ ןוא 2
 -ָאד יר .םרָאפ-לָאצרעמ רעד ןופ גנודנע עטסטירּפשרַאּפ ןוא
 :םיּבר ןיא ןעמוקַאּב גנורנע עקיז

 ךיוא ,רעטרעװטּפױה:םַאטש לייט העטסערג רעד (ַא
 ,ן-סקָא :לשמל ,ןסקיפערּפ טימ ןרנוּנרַאפ ןענייז יז ןעװ
 ,ן-ליצ ,ן--פַארג ,ן--קילג ,ן-טַאג ,ן--טעּב ,ן--קָאלּב ,ן-סקַא
 ,ן-טנַארּפ ,ן--דיי ,ן-שיט ,ן-כייט ,ן--כָאװ ,ן--טפעה ,ן-וָאה
 ,ן--לוש ,ן-סָאש  ,ן-ּנָאר  ,ן-ויולק  ,ן-גייוצ - ,ן-צלעּפ
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 ,ןע--קנַאלּב ;ןרקערש ,ן-כחּפש ,ן-פָאטש ,ן-לוטש
 -םיוא ,ן--פרואוופיוא ; ןע-יינש ,ןע--נוז ,ןע--מולּב ,ןע--גנַאלק
 .וו"זַאא ן--רָאפנעמַאוצ + ,ן--קורדנייא ,ן--פור

 ןָא רעטרעװטפיוה עקיפַארט רעמ רערָא -ייוצ יד 6
 -יװ ,רוקמ םעד ןוא טנַאנָאסנָאק-ףוס םעד ןופ דיישרעטנוא
 :לשמל ,ףַארט ןטצעל ןפיוא טנָאטַאּב רָאנ ןענייז ײז דלַאּב
 -ן--טָארַאק ,ן-רענַאילימ  ,ן-טונימ  ,ן-םיצנירּפ . ,ן--רוניפ
 .וו"זַאא

 ?לָאצרעמ רעד ןופ גנודליּב רעד ייּב ּפָארט ןופ גנוקריװ יד
 ,רעטרעװטפיוה עשיוַאלס וליפַא זַא ,םיורג ױזַא זיא םרָאּפ
 סע -- גנודנע יד םיּבר םעד ןיא בור סָאד ןעמוקַאּב סָאװ
 ,| - גנודנע יד ןעמעננָא ךיוא ןענעק ,(רעטייװ םעד ןנעוט
 ,ףַארט ןטצעל ןפיוא טנעצקַא ןטימ קיפַארטרעמ ןענייז יז בוא
 .ז"זַאא ן--דַאירדָאּפ ,ן--רַאװָאמַאס .,|--דָאװַאז : לשמל

 רעטרעװטּפיוה יד ןגעװ ךיוא ןקרעמַאּב וצ זיא עּבלעז סָאד
 -יר ,לשמל ,םיא רַאפ לַאקָאװ ןטנָאטַאּב ַא טימ | - ףיֹוא
 ,ןע--גיזַאנַאמ ,ןע-נָאנַאװ ,ןע--נימרעט ,ןע--גַאמָאה ,ןע--נַאװ
 ,ו"זַאא ןע-נַאטַאלרַאש ,ןע--נָאיּפש ,ןע--נױשרַאּפ ,ןע--נָאלַאס
 ףערטפיונוצ םעד ןדיימוצסיוא ידּכ -- עיצַאלימיסיד ּכילוצ םגה
 עכעלמיטקלָאפ רעמ ַא טפָא יז ןּבָאה--ןעגנַאלק--נ ייווצ ןופ
 ףיוא םרָאפ?לָאצרעמ עלעלַארַאּפ עשירַארעטיל רעקינײװ ןוא
 .ימ ,סע-נָאגַאװ ,סע--נױַאנַאמ ,סע--נַאװיד :לשמל ,סע --
 .ו"זַאא סע--נַאטַאלרַאש ,סע--נָאיּפש ,סע--נָאיל

 :רעמ ןיא ןעמוקַאּב רעטרעװטּפױה עקיזָאד יד ןופ לט
 .ַארַאּפ רעייז ןופ גנוקריװ רעד רעטנוא סע -- גנודנע יד לָאצ
 ןופ) םע--גישַאמ :לשמל ,ע-- ףױא םרָאּפ-לָאצנײא רעלעל
 .(ןישַאמ טָאטשנָא ענישַאמ

 םוה ,רָא-- ףיוא רעטרעוודמערפ עקיפַארט-רעמ יד ךיוא
 ןיא ןעמֹוקַאּב ,ףַארט ןטצעל םעד ףױא טינ עטנָאטַאּכ
 ןופ גנוקהרעּכיא רעד שימ ,|- גנודנע יד לָאצרעמ
 .ָארּפ ,לשמל ,רָא-- ןופי לַאקָאװ םעד ףױא  ּפָארמ
 -רעּבוג ,ן-רָאטקעריד -- רָאטקעריד ,ן--רָאסעּפָארּפ -- רָאפעפ
 ן-רָאטקודנָאק -- רָאשקודנָאק ,ן--רָאטַאנרעּבוג -- רָאטַאנ
 ;וו"זאא

 -ַאכ ןוא רעטסינימ ןופ םרָאפ-לָאצרעמ יד זיא שיגָאלַאנַא
 יד ויא רענעטלעז ;ן--רָאטקַארַאכ + ,ן--רָאטסינימ = :רעטקַאר
 .(ס--רעטַאעט טָאטשנָא) ן--רָאטַאעט םרָאּפ

 ,טײה - ,גגו -- ןסקיפוס יד מימ רעטרעװטּפױה יד (ג'
 גע רעד ךרוה לָאצרעמ יד ןדליּכ ַײ - ,טפַאש-- ,טײק -
 ,ן--טייהיירפ ,ןע--גנוטייצ ,ןע--גנוניימ :לשמל ,(ןע) ן-- גניה
 ,ן-טפַאשלעועג ,ן--טײקשירַאנ .,ן--טיקיניילק + ,ן--טײהנַארק
 .ןע--יירעסייר  ,ןע--יירעקורד , =טפַאשנסיוו

 ןָא ןעמענ שינ -- סקיפוס ןטימ רעטרעװטּפױה יד ךיוא
 ןוא ןשינעלוד ,ןשינעטער :לשמל ,ן - גנודנע יד םיּכר ןיא
 .ו"זַאא ןשינערעקרעּביא . ,ןשינעגענַאּב . ,(ע"ש) ןשינעײרדּפָאק
 ןשיװשיל ןיא טגנילק שינ-- םקיפוס רעד רעּבָא יװ ױזַא
 גנודנע-לָאצרעמ דעד ןָא ָאולַא גנַאלקנָא ןַא טימ ,סענ שריי
 שינ סקימוס ןשימ ןעמרָאפ דךיוא ךיז ןענעגענַאּב ,סע --
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 ןענעז עדייּב רימ :ם"ממ ייּב לשמל ,םיּבר ןיא גנודנע ןַא ןָא
 :עשַאּב טָאטשנָא -- סענעפעשַאּב) שינעפעשַאּב עכיילג ץנַאג
 נָא -- סענעפרעדַאּב) שינעפרעדַאּב .יילרענייא טימ (ןשינעּפ
 - (ןשינעפרעדַאּב טָאטש

 עקינייא ץוחַא -- ע ג סקיפערּפ ןטימ רעטרעװטּפױה יד (ד
 :טשמל ,(רע-- ףיֹוא םרָאפ-לָאצרעמ רעד טימ ןעמַאנסױא
 ןע--ייּבעג ,ן-טלַאטשעג ,ן-סניוװעג ,ן--ליפעג + ,ןע--גנַאזעג
 --ֿפָארט ןופ גנוקריו יד רימ ןּבָאה ָאזלַא ָאד ךיוא) װיזַאא
 .(םרָאפ:לָאצנײא רעד ןופ ףַארט ןטצעל ןפיוא

 ץוחַא) ל-- ןקידנדליּפַארט ןּפיוא רעטרעװטּפױה יד ((ה ;
 ,ןע--לזניא ,ןַע--לוײא :לשמל (רעשרעוװ-רענעלקרַאפ יד
 ,ןע--לדייװ ,ןע-לצרָאװ ,ןע--לשיד ,ןע--לשוּב ,ןע--לסקַא
 ,ןע--לטימ ,ןע-לטנַאמ . ,ןע--לשייט + ,ןע--לטיט + ,ןע--לקניװ
 ,ןע--לסילש ,ןע-לטכַאש .,ןע--לקריצ ,ןע--לגילפ . ,ןע--לרָאנ
 .ו"זַאא  ןע--לגיּפש

 עקינייא רָאנ ןעמוקַאּב ן-- גנודנע רעד ייּב גנַאלקרעּביא םעד
 ששי ןיא ןדליּב סָאװ ,ןעמויגָאלָאענ--עלַא טעמּכ ,רעטרעװטּפױה
 --5 גנוהנע רעד טימ גנַאלקרעּביא ךרוד םרָאפ-לָאצרעמ יד
 ןדנעטשמוא -- הנַאששמוא ,ןטפערק -- טּפַארק :לשמל
 .(ס"ממ

 וצ רעכיילג זיא .ןעמזיגָאלָאענ עכלעזַא ערעדנַא עלַא ןיא
 נָא -- ן--קורדניא :לשמל ,גנַאלקרעּביא ןָא ךיז יב
 - טאטשנָא ן-לַאפ ,ן--דנַאטשוצ ,ן-קירדנייא  טָאטש
 .ן--לעפ

 - .ם -- ןעגוודנע יד

 עקידנגלָאפ יד ןָא ןעמענ לָאצרעמ רעד ,ןיא ס-- גנוחנע יד
 :רעטרעװטּפױה סעירָאגעטַאק

 ןופ עטגײװצעגּפָא ,רע-- ףיוא רעטרעװטּפױה עלַא (א
 נ שא וט ןופ ןעמענ ןטײטַאּב סָאװ ,רעטרעװשּפױה ןוא רעטרעווטייצ
 רעּפעט ם--רעּביירש ,ם--רערעל :לשמל ,ןענָאורעּפ עקיד
 .ו"זַאא

 טכייהּבעג ךיוא ןענעק רעטרעװשּפױה עקיָאד יד עלַא
 : ךיוא ָאזלַא ,גנודנע ןַא ןָא ןצנַאגניא לָאצרעמ רעד ןיא ןרעוו
 רעּפעט (יד) ,רעטסוש (ד) ,רעּבײרש (יד) ,דערעל (יד)
 ."זַאא

 עשייווצ יד זיא םרָאפ-לָאצרעמ עכעלמיטסקלָאפ יד זַא
 ,יקצעניל יװ ,רעלעטשטפירש ַאזַא ןופ ןעז יצ ךיוא בנַא זיא
 ,סרענשזרעק ,סרעטסוש ,םרעדיינש :לשמל ,טּבירש רעכלעוו
 ְו .םרעדרַאמ

 רע-- ףיוא רעטרעװטּפױה לייט רעטסערג רעד ללכּב 3
 =ַאה :לשמל ,(גנודנע רעקיזָאד רעד ףיױא טנעצקַא םעד ןָא)
 .וז'זַאא ס--רעפעמ ,ס--רעכעּב ,ם--רעמ

 רעד ןיא ךיז ןקידנע רע-- ףױא רעטרעז
 ַאוװ ,ן-רעיומ ,ן--רעמינ ,ן--רעטָאט : יו
 ,עקיניײא ךָאנ ןוא .װזַאא ן-רעמיצ ,ן--רעייט

 ןטּפיוה .עקינייא
 ,ן-- ףיוא לָאצרעמ
 ,ן--רעיוא; ן--רעס

 שיר" ןיא םצע-8ש ןוֿפ עיצַאנילקער
 ט
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 ןיא ןעמעננָא ןענעק - ,טכעלשעג ןלעטימ ןופ . סלייטנעטסיימ
 } רעײפ :לשמל ,ם-- גנוהנע יד יס ן-- גנודנע יד ייס לָאצרעמ
 -עװ ןוא ן-רעטעוו ,ם--רעטַאעט ןוא ן--רעטַאעט ,ם--רעייפ ןוא
 .וויזַאא ם--רענוד ןוא (רעװַאלפַארּב ןמח ן--רענוד ,ס--רעט

 ,לשמל ,ן-- ןקידנדליּבפַארט ףיוא רעטרעװטּפױה יד (ג
 ,םנטסַאק - ןטסַאק ,סננער -- ןגער ,סנקלָאװ -- ןקלָאװ
 ,םננעמרַאּפ -- ןגעמרַאפ ,םנּבעל -- ןּבעל ,םנכייצ -- ןכייצ
 -.ווזַאא םנכערּברַאפ -- ןכערּברַאפ

 -טּפיוה עקיזָאד יד ןעמוקַאּב טקעלַאיד-סקלָאפ ןשילױּפ ןיא
 זיא עכלעו ,םע -- גנודנע יד םרָאפ-לָאצרעמ רעד ןיא רעטרעװ
 :לשמל ,ןטלעז ץנַאג ךַארּפש רעשירַארעטיל רעד יא רעָּא
 - םנסע ה'ר) םענעסע ,םענעקעטש ,סענעטפַאק ,סענעקלָאװ
 .ו"זַאא (םילכאמ

 :על :לשמל ,ןי-- ףיוא רעטרעװטּפױה עכעלּבייװ יד (ד
 =ינש ,סנירעגעווש ,סניטסירק ,סניסעצנירּפ ,סניטריוו ,םנירער
 ךעלטנגייא -- ןיליירפ טרָאװטּפױה סָאד ךיואע .ונ'זַאא סנירעד
 .(םניליירפ .-- ןייליירפ

 ,ס-עּבמָאּב :לשמל ,ע=ףוס ףיוא רעשרעװטּפױה יד (ה
 -ָאר ,ם--עטַאר ,ס-ענורטס ,ס--עמרוט ,ס--עלייוו ,ס--עדנַאּב
 .װזַאא ם--עגנַאּפש ,ם-עפקיש ,ם--עטַאמש ,ם--עגר ,ס--עט

 םָאװ ,עקינעי יד טדפּב ,רעטרעװטּפױה עקיזָאד יד ןֹופ לייט
 ןּנָאה ,ךַארּפש רעשטייד .רעד ןופ ןָאקיסקעל םוצ ךיֹוא ןרעהע
 :לשמל ,(ע-כ ן-- ףיוא ןעמרָאפ?לָאצרעמ עלעלַארַאּפ ךיוא
 ס-עמעט ,ן-עמַארד ןוא ס--עמַארד ,ן--פורג ןוא ס--עּפהג
 *וס ןוא ם-עמוס ,ן--לעװָאנ ןוא ס--עלעווָאנ ,ן--עמעט ןוא
 .,| נַאהּפ ןוא ם-עגַארּפ ,ן-עמעָאּפ ןוא ם--עמעָאּפ ,ן--עמ
 .וזַאא (ע"ש ייּב) ן--זָאּפ .ןוא ם--עוָאּפ

 |  ארמ יד זיא רעטרעװטּפױה עכלעזַא עכנַאמ ןיא
 ?נעדיא רעד ןופ םיּבר רעייז ןריצנערעפיד וצ לטימ ַא ס-- ףיוא
 סע--מַארגעלעט ,סע--ּבַאנּפיוא :לשמל ,שטייד ןיא םרָאּפ רעשיט
 .ןע--מַארגעלעט  ,ן--ּבַאנמיוא טָאטשנָא

 םרָאפ-לָאצרעמ יד רעפעּב ךָאד טגנילק יז ןופ לייט ןיא
 .|- סַאר - עפַאר ,ן-ןרעפס -- ערעפס :לשמל ,ן-- ףיוא

 -טּפיוד ןיא ס-- גנודנע:לָאצרעמ יד ןדיימוצסיוא זיא טהפּב
 0 זיא םרָאפ-לָאצנײא רעד ןיא ע:ףופ רעד ואו ,רעטרעוֶי
 ,ןע--מרָאפער ,ןע--מַארגָארּפ :לשמל ,םזיציפור רענייד
 -יס ,םעמרָאפער ,סעמַארגָארּפ ןעמרָאּפ יד) ו""זַאא ןע--מעטס
 ןענָאפ-לָאצניא יד יב טקיטכערַאּב ןעוװעג .ןטלָאװ סעמעטכ
 } -(ו"זַאא עמעטסיס ,עמרָאפער ,,עמַארגָאהּפ

 ;לָאצרעמ ןייא רָאנ ןייז טלָאמעג ןעק רעדיװ ערעדנַא ייּב
 / ,ם--עסַאק : :לשמל ,ךַארּפש רעד ןופ זירּפַאק םעד טול םרָאפ
 .עכַאמ ןוא עסַאק ןעמרָאפ-לָאצנײא יד םגה) ן--סַאמ רעּבָא
 : .(שיגָאלַאנַא ןענייז

 -ַאּב ןיא גנוריצנערעפיד ַא וצ ןעמוק ךיוא ןעק לָאמַא
 רעטרע) ן--לעטש ןוא (םנ:סאפ) ם--עלעטש :לשמל ,גנושייד
 | .ךוּב ַא ןיא
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 ,ס--עילימַאּפ :לשמל ,עי-- ףיוא רעטרעװטּפיוה יד 0
 .וו"זַאא  ם--עיגילער + ,ס--עיצַאדנעמָאקער  ,ם--עירָאעט

 יד טגנילק רעטרעװטּפוה עקיױָאה . יד .ןוּפ עכנַאמ .ןיא
 ,ן--עילימַאפ :לשמל ,שטייד וצ ן-- ףיוא םרָאפ-לָאצרעמ
 ?זטסואװַאּב ןופ ןטימעגסיוא רעּבירעד טרעװ ןוא ,ן--עירָאעמ
 .ןטסילימס עשידיי עקינ

 לייט םוצ םגה ,(םי--) םע-- ףיֹוא רעשרעװטּפױה יד (
 ,רע-- גנודנע רעד ךרוד םרָאפ:לָאצרעמ יד ןדליּב ךיוא יז ןענעק
 -ופ ,ס-מערוט ,ס--מערָא ,(ם--סמידייא) ס--מעדייא :לשמל
 ס-מעווּב ,רע-מעזעּב ןוא ם--מעזעּב ,ם--מערומש ,ם--מער
 .רע--מעזוּב ןוא

 ,ס--מורעפ : לשמל ,םוי-- ,םו-- ףיוא רעטרעװטּפױה יּד (ח
 .וזיזַאא ם--מוטמוט ,ם--מזרעטסינימ

 ,םױא-לַאקָאװ ןשנַאטַאּב ַא טימ רעטרעודמערפ יד (מ
 -לַאּפ ,ם-עשילק .,ם--ַאּפַאּפ - ,ס--ָארויּב ,ס--ָאּפעד : לשמל
 עקיפַארטרעמ יד ןופ ללּכ םעד טױל םגה ,װזַאא ס-ָאט
 ךיוא יז ןענעק ףַארט ןטצעל ןפיוא ּפָארט ןטימ רעטרעוװטפיוה
 ,ןע-עשילק ,ןע--ָארויּב ,ןע--ָאּפעד : יװ ,ןע-- גנוהנע יד ןּבָאה
 .ןע--ָאטלַאּפ

 גניהנעוינָא יד .זיא  םזיצילגנַא רעקידנעגנילק טכעלש ַא
 עקיפַארטניײא ןופ םרָאפ-לָאצרעמ רעד רַאפ ס-- גנודנע רעד ןֹוּפ
 װ"זַאא ם--קנעט ,ס-ּפַאש ,ם--קיירטש  :יװ . ,רעטרעװ-טּפייה
 .(ןע--קנעט ,רע--ּפעש  ,ן--קיירטש טָאטשנָא)

 ַא זיא ם-- גנודנע:לָאצרעמ רעד ייּב .גנַאלקרעּביא . רעד
 ,ןגָאװ ןופ ס--נגעװ םרָאפ:לָאצרעמ רעד ןיא םַאנפיוא ענעטלעז
 .געװ ןופ ן--געװ םיּבר םעד ןופ דיישרעטנוא םוצ אמתפמ

 ,םע =- גנודנפ יד

 : םרָאפ:לָאצרעמ רעד ןיא ןעמוקַאּב גנודנע עקיזָאה . יד
 :נָאק ַא טימ רעטרעװטּפױה עשיוַאלפ עקיפַארטנײא יד א

 ייּכ) סע--נישט ,םע--:תָאט ,ּסע--ריׂשז :לשמל ,םױא=טנַאנָאמ
 ,סע--קסיפ ,סע--ּפָאנכ ,םע--טַאװב - ,(העװַאלסַארּב . ןפחנ
 .וזזַאא סע--קַאר

 שיטלעלַאיד שריצנערעפיד ןענייז ן--גערּב .ןוא םע--גערּב
 :לעו טָאד ,(שירענילָאו-שילױּפ זיא םרָאפ:לָאצרעמ עטשדע יד)
 .רנַא עכנַאמ ןוא ן-רַאלקס ןוא סע--רַאלקס טימ זיא עּב

 ,רעטרעװ-טּפיוה עשיװַאלס עקופַארש:רעמ רעדָא-ייװצ יד
 ןדליּב ךיוא ןענעק ףַארט ןטצעל ןפיוא ּפָארט ןטומ יד טרּב
 ?טמעפ ןּביוא םעד טיולנ ן-- גנודנע רעד ךרוד םרָאפ-לָאצרעמ יד
 ןטצעל ןפיוא יד ןופ גנודליב-לָאצרעמ רעד ןופ ללּכ ןטלעטשעג
 ןמחנ ן--זָאּבָא :לשמל ,(רעטרעװטּפיוה עטנָאטַאּב - ףַאהט
 =יַאז ,,ן--דַאירדָאּפ ן--רַאװָאמַאס + ,ן-זַאקוא = ,(רעװַאלפַאּכ
 ןצנַאגניא ןיוש זיא סע--מָארגָאּפ םרָאפ יר ןע--מָארנָאּפ ,ן--סַאּפ
 ךיז ןיוש טָאה טרָאװ סָאד יװ םעדכָאנ ,ךיורּבעג ןופ סױהַא
 ןיפ גנונעכײצַאּב סלַא ךַארּפש רעזנוא ןיא טרעגריּבעגנייא ױזַא
 .(ףירגַאּב ןשידיי ַא
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 "בוג ּםרָאֿפ עשיװַאלּפ יד רעשרעװ .עכנַאמ ןיא זיא .ךָאה
 .(/--קָארוא יּבגלל סע--קָאהוא ,לשמל ,ּפָארט ןופ גניקריװ יד

 ,קי- ןסקיפוס עשיװַאלס יד טימ רעטרעװטּפױה יד (3
 :לשמל ,רַא- ,ןו- ,שטו- ,שטַא- ,ץע- ,קו-- ,קַאי- ,קַא-
 -;םע-קילרַי ,סע--קינוּב-לּכ ,סע--קינויולק - ,םע--קינרסומ
 ,סע-קַאינּפײרט - ;םע--קעובצ + ,םע--קַאמומש + ,סע--קַאמיהּפ
 ,םע-צערוחּב : סע--קורזממ  ,םע--קורעדיינש = ;סע--קַאיליױפ
 ; םע-שטַאגנוי ,סע--שטַאפנַאּפ - ,סע--שטַאטרַאּפ - ; םע--צעיוג
 .סע--נוכמַאכ  ,סע--נונהַאק | ; םע--שטונגיל

 :ַאלס יד ןוא רַא-- ףיוא רעטרעװטּפיױה עשיװַאלכ יד (ג
 רעד טימ ( רעי-ו רע-- ףױא עטשיװַאלכרַאפ רעדָא עשיו
 ַא םעד ןופ גנולעטשקירוצ רעד ןוא ּפָארט ןופ גנוקוחרעּביא
 ,סע--רַאדנערַא -- רַאדנערַא : לשמל ,םרָאפ-לָאצרעמ רעד ןיא
 -- רעילומ ,םע--רַאילַאמ -- רעילַאמ ,םע--רַאילָאטס -- רעילָאטּפ
 - רעטשמָאּפ ,סע--רַאילפעשט -- רעילסעשט ,סע--רַאילומ
 ,סע-רַאשרלעפ -- רעשדלעפ -- שיגָאלַאנַא ןוא ,סע--רַאטשטָאּפ
 .ו"זַאא םע--רַאמָאלש -- רעֿפָאלש

 ןרעװ שעדליּצעג ךיוא ןעק םרָאפ:לָאצרעמ עשיגָאלַאנַא ַא ?
 םעד ןעמוקַאּב וצ ,רע-- ףיוא רעשרעװטּפױה עשידיי ןייר ןופ
 טקעטש רעכלעװ ,,גנוצעשגנירג ןוא גנוטכַארַאפ ןופ םנַאװנ
 ןיא גנודנעװנָא רעייז ייּב ןטנעמעלע עשיוַאלס יד ןיא בוח םָאה
 .סע--רַאּביײרש .--- רעּביירש :לשמל ,שידיי

 :רעמ עטריזיװַאלס יד ךיוא ןּכָאה סנַאװנ ןקיּבלעז םעד
 ןופ) םע--נַאגױא . ,(לוויטש .ןופפ םע--לַאװיטש ןעמרָאפ:לָאצ
 .(גיױא

 רעדָא ק-- ףיוא רעטרעװ עשיווַאלפ עטלייצעג יד ןיא
 -לָאצרעמ יד טרילרַאפ יז רַאפ ע ןטנָאטַאּבמוא ַא טימ ץ--
 ענעפירעג:ױזַא סָאד ךעלטנגייא זיא רעכלעו ,ע ןקיזַאד םעד םרָאפ
 -- ץעווָאדנוּב ,םעקשילעק -- קעשילעק : לשמל 6606 6
 .וו"זַאא ,םעצוָאדנוּב

 ,סע-- גנוהנע-לָאצרעמ יד ךיֹוא זנוא שרעלקרעד סָאד
 שיװַאלפ סלַא רעדָא עשיװַאלס ןופ לָאצרעמ יד ןדליּב םייּב
 טָאה ןײזטסואוַאּב-ךַארּפש רעד :רעטרעװשּפױה עטלעטשע)רָאפ
 טרָאװ ןכעלמעג םעד ןופ םרָאפ-לָאצרעמ יד ָאד ךיז רַאפ
 לָאװ ַא ףיוא םיוא ךיז טוָאל עכלעוו ,ךַארּפש:רוקמ רעד ןיא
 ַא טימ רעטרעוטּפױה יד ןוֿפ עיגָאלַאנַא רעד טול ןוא ,לֵאק
 ןיא םורַא-ױזַא .ם .גנודנע-לָאצרעמ יד טצעזעגוצ טרעװ ,ע-ףופ
 עקסא ןופ טינ ןיֹוש שעדליּבעג םעקָארוא לָאצועמ יד ,לשמל
 .ו"זַאא ץעסאמ ןופ רָאנ

 ,רע -- גנודנע-לָאצרעמ יד

 =;עמ זיא'ס ֹואװ ,קידנעטש ,גניהנע:לָאצרעמ .עקיזָאה יד
 :ַאב עסיוועג ַא ןעמוקַאּב .,גנַאלקרעּביא שימ .ןדנוּברַאפ .,ךעל
 :ונייהד ,רעטרעװטּפיוה לָאצ עטצענעֶרג

 סָאװ ,עקינייא יז ןשיוצ ,רכו-ןושל ןופ עקיפַארטנײא א
 ןושל ןופ ךיױא ןוא טכעלשעג ןלעטימ ןופ ד"הנ ןיא ןענייז
 ןושל טקעלַאיר ןשיװטיל ןיא זיולב) רעשרע -- טרֶא :הכקנ

 (26) ףוּבױודנַאל
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 ,ןטקעלַאיד עשידיי עקירעביא יד ןיא ;ד"הנ ןיא יװ הַא ,רכז
 =עג ןלעטימ ןופ -- רעלעטשטפירש עטסימ יד ייּב ךיוא יװ
 =סַארּב ןמהנ 'ר יײּבנ רע--לעּב -- לַאּב ; (טרָא סָאד :טכעלש
 ןיא) רע-מייב - םיוּב ,רע--כייּב -- ךיוּב ,(ןלַאּב -- רעװַאל
 טינ -- ױ -- םלוח רעכיוה רעד ָאד ןעק טקעלַאיד ןשיווטיל
 *ירש עשלַאפ יד טמַאטש .ןופרעד ,גנַאלקרעּביא ןייק .ןּבעג
 ,ןע-מיוּב םרָאפ-לָאצרעמ יד ךיוא זיא ןטלעז ;רעמיוּב גנוּב
 -- טקעלַאיד ןשיווטיל ןיא) רע--עייב -- ןייּב ; (שאוהי ייּב ,לשמל
 ,רע-זירב -- וױהב ,(לשימ -- שטיד ןיא ,הבקנ ןושל
 ,רע--טסײג -- טסיײג ,(הע-טעגּפָא -- טָאגּפָא) רע--טעג -- טָאג
 ןשיליּפ ןיא ןטלעז ךיוא יװ ,ששיד ןיא) רע--קעלג -- קָאלג
 - ךַאד ,(קעלג יא ןוא ן-קָאלג -- קָאלג יד -- שידי
 רע--גנערד -- גנָארד ,(םזירעמשטיד א -- ךָאד סָאד) רע--כעד
 ןדלַאה ,רע-צלעה -- טא ,(ןע--גנָארד -- דלעפנעפקַא ייּב)
 -- ןשלעוו רע--נעה -- ןָאה (הבקנ ןושל שיוומיל) רע--ודלעה
 ,רע--רלעװ -- דלַאװ ,(ע"ש ,יקצעניל ייּב ,לשמל ,ןע--גָאה
 -םנַאמ גנוטיײדַאּב רעד ןיא) רע-נעמ -- ןַאמ ,רע--נעט -- ןָאמ
 רעד ןיא ,ןע--נַאמ -- לַאמעג גנושירַאּב רעד ןיא ; ןענױשרַאּפ
 - סָאּפ ,רע-דעס - דָאס ,(טײל -- שטנעמ גנומירַאּב
 ײדַאּב רעד ןיא ;טרָאּפַאּפ גנוטײדַאּב רעד ןיא/ רע--סעּפ
 =ַאלס -- ךיוא ןטלעז ןוא ן--סַאּפ -- ףיירטש ,,לטרָאג גנוט
 רעטערקנאק ןיא) רע-נעלּפ -- יי ,(םע-םַאּפ -- טריזיװ
 ץַאלּפ ,,(ןע--נַאלּפ ךיוא --- גנונעכייצ סלַא גנוטײדַאּב
 .העמ עשיווטיל) רע-נייצ -- ןָאצ ,(ץעלּפ -- ןטלע רע--צעלּפ
 גנַאלקרעּביא רעד . ןייצ .-- שירענילָאװשילױּפ = ; םרָאפ-לָאצ
 ,טשמל יי יא = שיגָאלַאנַא ָאד זיא ײ - ָא
 .(דנַא"א לדײװ יװ ,רעטרעװ עכלעזַא ןיא יי ןיא ע ןגנַאל ןופ
 =נער -- רנַאר (הבקנ של -- שיוװטיל רע--צעלק -- ץָאלק
 ,רע--נייטש -- ןייטש ,רע-ּפעש -- ּפַאש (ן--דנַאר ןוא) רע--ד
 ' .רע-סעלש -- סָאלש ,רע--נעּפש -- ןָאּפש

 רענליװ .ַא זיא רע--שזערטכ .-- שזָאהטכ
 .שידיי ןשיליוּפ ןיא םע--שזוחמס -- שוורטס

 -עגרעּבירַא בור סָאד) הבקנ ןושל ןופ עקיפַאהטנײא 3
 :(טכעלשעג .ןלעטימ .ןופ .עירָאגעטַאק רער .ןופ .ענעננַאג

 רע--ּבירג -- ּבוהג ,רע-שערּב -- טערּב ,רע--דעּב -- דָאּב
 :ימ ןופ גנושידַאּב רעד ןיא ;ּבורג רע ד שירענילָאז:שיליוּפ)
 ,רע--ניה -- ןוה ,(ן-ּנורגדלָאג ,ן--ּבורגנלױק יו ,ן--ּבורג -- םענ
 ,(טלעז ,ששיד ןיא יװ ,ן--שַאלפ) רע--שעלפ -- שַאלפ
 ע"ש ,שַא ,ץרּפ ייּב ;רכז ןושל שיוװטיל רע--גניצ -- גנוצ
 רע-שיר -- שור ,(ןע--גנוצ םרָאּפ יד  ךיוא ןעמ טפערט
 עג רעטפַאו רע--ביטש -- ּבומש ,(כו ןושל -- שיוומיל)
 -- זױה ןופ םרָאפ-לָאצרעמ יד דעּביטש טָאטשנָא טרעװ טכיוהּכ
 :יצ גנושידַאּב רעד יא  ן-ּוטש -- שיליופ .ןיא .;רע--זייה
 א ײז טימ טפיױל ןעמ :ןשַא ייּב טפערטמ םגה ,ן-רעכ
 (םענָאפ -- שיװטיל ןיא) רענעפ - ןָאפ ,(רעּביטש עדמערפ

 :טכעלשעג ןלעטימ ןופ עקיפַארטנײא (ג
 טשּפ םעד ןיא) רע-דנעּב - דנַאּב ,רע--ײא -- ?ייא

 ןושל ויא ,דנוּב ,םָאמ ששייט ןטימ דנַאּב רעּבָא ;ע גנע טֵּס

 יּבגל םרָאפ

 .שיר* ןיא םצע -םש ןוֿפ עיצַאנילקעד - ןעוײר 4

 / רע- דנעּב ךיוא םגה ,דנעּב םרָאפ יד לָאצרעמ ןיא טָאה ןוא רכז
 ךעלכיורּבעג רעקינייװ טינ זיא גנושידַאּב רעקיזָאד רעד ןיא
 רע- טעלּב -  :טַאלּב ,רע-רליּב -- ?הליּב ,רע--כיּב -- 5
 הרע דילג- דילג ,רע-ועלג - * ?ָאלג ,רע-שוג - טוג
  =שיל) רע-טלעג -- ?טלעג ,הע--דילגשמ -- דילנשימ רע דו
 . ,ןוָארג ךיוא) רע-דזערג -- ?זָאהג ,(ע"ש ייּב ךיוא ,ןטלעג שיװ
 רע-צרעה -- ?ץרַאה ,רע--פרעד -- :ףרָאד ,(שיוטיל ןיא טרפּכ
 ,רע--טרעװ -- +טרָאװ ,רע-דמעה -- ?דמעה ,רע--זייה -- ?זיוה
 / ,רע-כעל -- * :ךָאל ,רע-כיט -- יךימ ,רע--בייװ -- ?ּבייו
 . ,רע דיל -- דיל ,רע-דנעל -- דנַאל ,רע--מעל -- סַאל
  ,רע-קלעפ--יקלָאפ ,רע-ליימ -- ? :ליױמ ,רע--ּבײל -- *?ּבייל
 ,רע-כלעק -- ?ּבלַאק ,רע-דלעפ--?דלעפ ,רע--סעפ--! ?סַאפ
 ,רע רער -  'רָאר ,רעהילק - *היילק ,רע-דניק - דניק
 .רע-קיטש -- :קיטש ,רע--דניר -- דניר

 / ר ןהליכ רעטרעוטּפױה עקיפַארטרעמ יד ןופ (ד
 טי :רע-- ףיױא םרָאפ-לָאצרעמ

 :םע- ףױא רעטרעוטּפיוה עשליּבפנַאמ עטלייצעג 4
 םעווּב ,רע-מעזעּב -- םעועּב =,רע--מעדייּב -- םעדיוּב
 נָאלַאנַא יּפ-לע ןוא ,רע--מענירּב -- םענחּכ ,רע--מעזוּב
 : .רע--מינּפ -- םינּפ עשיאערּבעה סָאד

 טכיוהּבעג טהעװ רע--מעלַאּב -- (לױק ,לַאּבנ םעלַאּב
 שא .שיריי ןשיליוּפ ןיא רָאנ

 ,רע--מיטכייר -- םוטכייר :םוט-- ףיוא ןעמזיגָאלָאעג יד
 ראה .רע-- עא -- םוטקילייה

  *(עטדעג -- ןטרָאג :ן-- ףיוא רעטרעװטּפױה עטלייצעג 63
 : ןרעק ,רע-נרעד - ןרָאד ,רע-נרעה -- ןרָאה ,רע-נ
 שיוומיל - -שיטקעלַאיד) רע--קעלפ -- ןקָאלּפ ,רע--נרעק
 ןקעטש ,רע--נעגעו -- ןגָאװ :שינָאלַאנַא ןוא רע--נעקעלפ
 .(רע--נעקעטש

 | לַאקָאװ ןטנַאטַאּבמוא ַא ףױא רעטרעושּפוה יד 4
 עטצעזעגפיונוצ יד - (ךַא-- טדערעגסיוא ,ךע-כ םיואך--
 / ,רע-כעטשיט - ךעטשיט ,רע--כעטנַאה -- ךעטנַאה : ךוט--
 ,רע-כעטרַאפ -- ש ,רע--כעטנַאל :- (ךוטנייל) ךעטנַאל
 /  -עקעל -- ךעקעל ,רע--כעטער - ךעשער :שיגָאלַאנַא ןוא
 - אפ ,רע--כעלייל - ךעלײל ,רע-כעּפעט -- ךעּפעט ,רע--כ
 :ׂ .רע-כעשירק -- ךעטיירק ,רע--כעטפַאּפ -- ךעטכ

 -- ּבלעװעג :--עג ףױא רעטרעושּפױה עטלייצעג (ה
 / -עג ,ףן-ּבלעװעג ןוא רע-ּבלעװעג ץרּפ ייּכ) רע--ּבלעזעג
 . *עג -- טכעלשעג ,רע-טימעג -- שימעג ,רע--טכיזעג -- טכיז
 --שימקעלַאד ,רע--טסנעּפשעג -- טסנעּפשעג ,,רע--טכעלש
 ' .רע--סקעּבעג -- סקעּצעג שיליּפ

 .ןטצעל םעד ףיוא ּפָארט ןמימ רעשרעוודמערפ עטלייצעג

 ;רכז ןושל טקעלאיד ןשיװטיל ןיא
 ;הבקנ ןושל טקעלַאיד ןשיװטיל ןיא
 ,שילַארולּפיאדװעסּפ טקעלַאיד ןשיװטיל ןיא

 א ,הבקנ ןושל -- טקעלַאיד ןשירענילָאװ ןיא

 טא ,רכז ןושל -- טקעלאיד ןשירענילַאװ ןיא

 ס* (טת ַא+ סנ א = : ,רכז ןושל --- ד"הנ ןיא
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 ,רע-לענרושז -- לַאנרושז ,רע--לערענעג -- לַארענעג :ףַארט
 -- טנעצַארּפ ,רע-נעסַאּפ -- ןָאפַאמ ,רע--לעטיּפש =- לָאשּפש
 .רע--טנעצָארּפ

 :דנעצ -- טנוױט ,שרערנוה ,גנילדנעצ  ןלָאצלמַאז יד 0 = |
 .רע--טנזױט ,רע--שרעדנוה ,רע--גניל

 א 2 .רע--גניליווצ ךיוא ץרּפ ייּב == |
 ,ץכע-- ףיוא טכעלשעג ןלעטימ ןופ רעטרעװטּפיױה יד (ח

 -'מש ,רע-צכעגָאז -- ץכעגָאז ,רע--צכעטיירק -- ץכעשיהק :יװ
 =יפ. ,רע-צכעּבײרש -- ץכעּבײרש ,רע--צכערימש -- ץכער
 ; םרָאפ:לָאצרעמ עשיליּפ .ןַײר) וװ"זַאא רע--צכעריפ -- ץכער
 -לָאצרעמ ַא טימ הכקנ ןושל ײז ןענייז שידי ןשיװּטל ןיא
 :ירש ,ן-צכעריפ ,ן--צכערימש ,ן--צכעגַאז + ן-- ףיוא םרָאּפ
 א .(ו"זַאא ן--צכעּב
 ?יאערּבעה יד ןופ םרָאפ-לָאצרעמ יד ,ךיוא זיא שיליופ-ןייר =
 רעדָא תופנּכ:עּברַא סָאד ןוא תכורפ םָאד רעטרעװטּפױה עש
 רע--תופנכ:תיציצ ,רע--תופנכ=עּכרַא ,רע--תכֹורּפ : תופנּכ-תיציצ
 רעד ן-תכהּפ יה - תכורּפ רעד :טקעלַאד ןשיװשיל ןיא)
 -(ן--תופנכ:עּברַא יד -- תופנּכיעּברַא

 *סיוא עסיװעג רשפא ץוהַא ,רעטרעװטּפױה ןייק רעמ = |
 =נע רעד ךרוד לָאצרעמ יד טינ ןדליב ,טקעלַאיד ןיא ןעמַאנ
 ,רע--לעט ,רע--כעפ יװ ,םרָאפ:לָאצרעמ עכלעזַא ןוא ,רע-- גנוה
 ,רע--מירעװ ,רע-טכייל ,רע--דנעפ ,רע--דרעוש ,רע--טפענ
 ערעיז יּבנל ןעמוירַאּברַאּב עשירעמשטייד ןענייז דנַא"א רע--טמע
 ,ן-טסענ ,1 ן-לָאט ,ן-כַאמ .ןעמרָאפ-לָאצרעמ + עשיריי
 ,ן-טמַא  ,םירעװ ,טכיל ,ן--דנַאֿפ ,,} -דרעווש

 .גנַאלקרעּביא ךרוד
 ?לָאצרעמ יד ןדליּב גנודנע רֶעדנוזַאּב ַא ןופ גנוצעזוצ ןָא

 :ונייהד ,רעטרעװ-טּפױה לָאצ עטצענערנַאּב .עפיוועג ַא םֶרָאּפ
 -- דנַאּב ,ךעּב -- ךַאּב :רכז ןושל ןופ עקיפַארטניא (א

 ,ן-סַאּב -- רעטפָאו םעּב -- סַאּב ,קעּב -- קָאּב ,?הנעּב
 םירָאמ ייּב ,לשמל ,רע--גרעּב -- רענעטלעז גרעּב -- תַאּב
 - טסַאג ,(ןע--גנַאג -- רענעטלעוו -גנעג -- גנַאג ,(רלעפנעזָאה
 רעד רעטנוא אמתסמ ןטלעז רעיײמ גנעזעג -- גנַאזעג ,טסענ

 -- טוה ,(ןעגנַאזעג -- ללּכ ךרדּב ,0692096 שטייד ןופ גנוקריוו = !
 - דמַאז ,קעז -- קַאז ,ףלעװ -- ףלָאװ ,טניה -- טוה ,שיה
 דישרעטנוא םוצ) ןיז -- ןוז ,(|--דמַאז -- רעטפָאא דמעז
 - ּפָאט ,ץינעט -- ץנַאט ,געט -- גָאט ,(ןענוז -- ןוז יד ןופ
 ,קסערט - קסַארט (ן--טרָאט -- רעטפָא) טרעט -- טרָאפ ,ּםעט
 ,קעּפ - קַאּפ ,שטעּפ -- שטַאּפ ,סינ -- םונ ,קרעמ -- קרַאמ
 -- טסָאהּפ ,(ן-סקופ -- רעטפָא) סקיפ -- סקופ ,םיפ -- םופ
 ,שערפ -- שָארּפ ,קערפ -- קַארפ ,קסערפ -- קסַארּפ ,טסערפ
 -- ּפָאק ,ּפעצ - ּפָאצ ,(רע--נײצ -- שיװטיל) ןיצ -- ןָאצ
 תועמשמ ,ןטלעמ גנעלק -- גנַאלק ,ברעק -- ּברָאק ,ּפעק

 .עפיד ךיוא בגא זיא ןלָאט ןוא ןכַאפ ןעמרָאפילָאצרעמ יד 1
 .(סעפעג) רעלעט ,(רעײװ) רעכעפ ןעמרָאפ-לָאצנייא יד ןופ טריצנער

 ---רעדנעּב ןופ דיישרעטנוא םוצ יקסװָאלטישז ןופ טגײלעגרָאפ 2

 ,עגנעטס -- דנַאב ןופ םרָאפילָאצרעמ רעד = ?

 206 שידײ ןיא םצע-םש ןֹופ עיצַאנילקעד - ןעוײר .ז

 ,(ןע--גנַאלק רעטּפָא ,608096 שטיד ןופ גנוקריװ רעד רעטנוא
 ךרדּב ; ןטלעמ טערק -- טָארק ,ּפענק -- ּפָאנק ,פעלק -- ּפַאלק
 ,0--צנַארק - זיירג רעטּפָא) ץנערק -- ץנַארק (|--טָארק -- ללּכ
 ,(|--צַאש -- ךיוא) ץעש -- ץַאש ,קער -- קָאה ,גירק -- גוהק
 - קַאלש ,קעטש -- קָאטש ,ךעטש -- ךָאמש ,ךיש -- ךוש
 ,(םָאמ עשרעדינש ַא -- קַאלש ןופ ן--קַאלש .רעּבָאנ קעלש
 ,קנערש -- קנַארש ,געלש -- גַאלש -- שינָאלַאנַא ןוא
 .קרעק -- קרַאק ןטלעז ףמירטש -- ףמוחטש

 :הבקנ ןושל ןופ עקיֿפַאהטניײא 43
 עשיושיל יד רעטּפָא קעּב -- קַאּב ,קנעּב -- קנַאּב

 :לָאצרעמ רעד -- קעּב ןופ דיישרעטנוא םוצ ,ן--קַאּב םרָאּפ
 -- טמוהּב ,טשרעּב -- טשרַאּב ,דרעּב -- דרָאּב ,(קָאּב ןופ םרָאּפ
 ,קעה -- קַאה ,טנעה -- טנַאה ,ודנעג -- ןדנַאג ,טסירּב
 ,זײמ - זױמ ,וײל -- זױל ,וײט -- ןױט ,טנעװ -- טגַאװ
 ,(סע-זענ יד -- זָאנ רעד שיװטיל זענ -- זָאנ ,טכעמ -- טכַאמ
 .ץעק - ץַאק ,ניצ -- גױצ ,טכעג -- טכַאנ ,טענ -- סָאנ
 -- קנַאש ,טרעוװק -- טרָאװק ,יק -- וק ,(4465מ שטייד ןיא)
 העֶש - הֹעָש ,רינש -- רונש ,טעטש -- טָאטש ,קנעש
 ..(ןהעְש טסיז ; טקעלַאיד ןשידנעלרוק-שיווטיל ןיא ,, ןטלעז)

 רכז ןושל ןופ רעטרעװטּפױה עקיפַארטײװצ עטלייצעג (ג
 -- רעטָאּפ ,רעדירּב -- רעדּב :םע- ,ל- ,ן- ,רע- ףױא
 --רעגָאװש ,(םרעטַאפ טקעלַאיד ןשיווטיל ,ןיא ; שיליוּפ) רעטע
 -לָאק ךיוא) רענלעק -- רענלָאק ,(םרעגַאװש ךיוא) רענעווש
 ,לנענ -- לגָאנ ,ןגעװ -- ןגָאװ ,ןעמענ -- ןעמָאנ ,(םרענ
 -- םעדָאּפ ,םירעװ -- םערָאװ ,(שיליּפ זיולּב) לגיּפ -- לגיופ
 .םידעּפ

 .רעטכעט -- רעטכָאט טרָאװטּפױה עכעלּבייו סָאה
 סָאװ ,ןשיליוּפ םעד טּפיוהרעד ,טקעלַאיד = 0) םעד ןיא .

 ו לַאקָאװ רעד לייוע י-ו גנַאלקרעּביא םוצ קיאעּפ םינ זיא
 ןטימ טדערעגסיוא ייס יװ ייס טקעלַאיד ןקיזָאה םעד ןיא טרעוו
 רעטרעווטּפיוה עקיזָאד יד ןופ עכנַאמ ןעמוקַאּב (י -- קיריח
 :םיוא) שוה :לשמל ,ן-- גנוהנע יד לָאצרעמ ןופ .ןמיס סלַא
 , ןטסירּב -- (טסירּב טדערעגפיואג טסוהּב ,ןטיה -- (טיה טרערעג

 ,(סרינש וליּפַא שַא ייּב) ןרינש -- (רינש טדערעגפיוא) רונש
 .ן-גירק -- גורק ,(שיקרַאט ץרּפ ייּב) ןע--יק -- וק

 טינ שידײ ןשיוװשיל ןיא זיא םייז רערעדנַא רעד ןופ
 רענעפורעגױזַא ךעדע יו גנָאטּפיד רעד גנַאלקרעביא םוצ לגוסמ
 ;" הריצ ןטימ טדערעגמױא טרעװ רעכלעװ ,(םלוח רעכיוה
 יּפ עכלעזַא ךעלנעמ טינ שידי ןשיװטיל ןיא ןעניז רַאּפרעד
 ,(שמל ,ץרּפ ייּב) .ףייה -- ףיוה יװ ,ןעמרָאפ-לָאצרעמ עשיל
 רעייז ןוא ,םערייּב -- םעדיוּב ,יילפ -- יולפ ,לגייפ -- לגיופ
 .גיופ -- טזײרגרַאּפ רָאג רעדָא ןע--לגיופ .,ן--פיוה/: זיא םיּבר
 .רע--מעריוּב .רעדָא ס--מעריוּב ,ךע--ל

 .ךע -- גנורנע יד

 ןופ םרָאַמ-לָאצרעֶמ רעד רַאפ זיולּב זיא גנוחנע עקיזָאד יד
 --לשיט :לשמל ,עלע-- ןוא ל-- ףיוא רעטרעוװ-רענעלקרַאפ יד
 .ךע--לעשיט -- עלעשיט ,ךע--לשיט
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 -רערענעלקרַאפ טינ ה"ר) רעטרעװטּפױה עװיטיוָאּפ יי
 =ַאֹב ךע- גנודנע יד ףרַאד ל-- ןקידנדליצֿפַארט ףיוא (רעט
 ,עינָאלָאמיטע:סקלָאפ רעד ןופ זיירג ַא רַאפ ןרעװ טכַארט
 :לשמל ,רעטרעוװ-רענעלקרַאפ טימ ןעמַאזוצ יז טשימ עכלעוו
 יב ךיוא ךע-לפקעװ ,ךע--לטיּפַאק ,ךע--לניױּפ ,ךע--לטעצ
 ןעמרָאפ-לָאצ ערעקיטכיר יד טָאטשנָאפ ךע--לדיטשייּצ ,(ע"ש
 ,ןע-לפקעו ,ןע--לשּפַאק ,לנייפ רעדָא ןע--לגיופ ,ןע--לטעצ
 .ןע--לריטשייּב

 ךעלטנגייא ןענייז םָאװ רעטרעװטפיוה עּפוהג ַא רעּכָא ןַאהַאפ
 שינ ײז וצ ןּבָאה רימ ליײװ ,רעטרעװרענעלקרַאפ ןייק טינ
 -נע רעד ךרוד לָאצרעמ יד ןדליּב יז ןוא .,ןעמרָאּפ-יונורג ןייק
 ,ךעלקינייא (יקצעניל יינכ ךעלדיטשיּב :ונייהד .,ךע-- גנוד
 ךעלדניּפש ,ךעלדנער ,ךעלדיינק (ןעלדניװ  ךיוא) ךעלדניוז
 ייל ייּב -- ןעלמיירטש ךיוא) ךעלמיירטש ,ןעלדניּפש .ךיוא)
 !.ץירּפ יב -- ןעלטיש ךיוא) ךעלטייש ,(יקצענ

 ןשיוװטיל ןיא לטיה ןופ םרָאּפ-לָאצרעמ יד זיא ,טרעקרַאפ
 טרעװ לטיה לײװ ,ךע--לטיה טָאטשנָא ןע--לטיה טקעלַאיד
 ןימ רערעדנוזַאּב סלַא רָאנ ,טוה דעניײלק םלַא טכַארטַאּב שינ
 רעד ףיוא טנעמָאמ ןשיגָאלָאכיסּפ ןופ .גנוקריוט גנוקעדַאּב:ּפָאק
 .(טרָאװ ןופ םרָאפ

 ,טריטקעלפמוא םיּבר ןיא ןּבײלּב ןלָאצכוחּב רַאפ ןעמענ יד
 ,לשפניפ ײרה :לשמל ,טרָאװלָאצ ַא ךָאנ ןעיטש ײז ןעװ
 ײז ןרעװ .(לזַאא טנופ ףניפ ,שַאלפ ירד ל"גרפ) לטכַא ףניפ
 :נודנע יד ןָא יז ןעמענ ,רעטרעװ:לָאצ ןופ טמיטשַאּב טינ רעּבָא
 ,ךעלטנעצ ,ךעלטפניפ :לשמל ,רעטרעװ-רענעלקרַאפ יד ןופ
 תיעמשמ .ָאה זיא ןע-- גנוהנע יד ךיוא םגה ,ךעלטסקיצנַאװצ
 .ףוע ןעלטרעפ -ו ע"ש ייּב לשמל) קידװעדנעװנָא

 טָאה וװיטיוָאּפ רעיײז סָאװ ,רעטרעװ-רענעלקרַאפ יד ייּב
 טצעוענוצ ךע-- גנוהנע יד שרעװ ,םי- גנודנע יד םיּבר ןיא
 -- לרנּב :לשמל ,וװשיזָאּפ םעד ןופ םרָאפ-לָאצרעמ רעד וצ
 העל--מירעיופ - לרעױּפ ,ךעל--מיכאלמ -- לכאלמ ,ךעל--מידגּב
 .וזזַאא . ךעל--מיריוטקָאד - לרָאטקָאה

 ןעמרָאפ-לָאצרעמ יד ןענייז גנושידַאּב ןיא טריצנערעפיד
 ןוא (ץנַאמ רעשידיסח ַא - לדיסח ןופפ ךע - להיסה
 ַאּב ,(היסח ןופ גנורענעלקרַאפ -- להיסח ןופ) ךע--למידיסח
 רעד ךָאנ טשרע ,ןַאמרעגנוי -- לסעּבעלַאּב ןופ) ךע--לסעּבעל
 =עלַאּב ןופ .גנורענעלקרַאפפ ךעל--מיטַאּבעלַאּב ןוא - (הנותח
 .(םָאּב

 ,רעטרעוהענעלקרַאפ עכלעזַא ןופ םרָאפ-לָאצרעמ רעד ןיא =
 סָאװ ,עיצַאניּבמָאקנעגנַאלק יד טדניװשרַאּפ ,ךע--למינתח יז
 , גנַאלקלױאװ בילוצ ןעוועג קיטינ םרָאפ-לָאצנייא .רעד יא זי
 .(לדנתח רעדָא עלעתה)

 .רעטרעװ עשיאערּבעה יד ןופ םרָאפ:לָאצרעמ יד

 סָאװ ,רעטרעװטּפיוה (עשיאעמַארַא ןוא עשיאערּבעה יד

 "הי רעד ןמפ ןָאקיפקעל םעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז

 עלעניגירָא רעייז ןטלָאהרעד ךיוא בור סָאד ןּבָאה , ךַארּפש רעש

 208 שיר" ןיא םצע-םש ןופ עיצַאנילקעד - ןעזײר ;

 רעד ךרוד טעדליּבעג ללּכ ךרדּב טרעװ עכלעװ ,םרָאפ-לָאצרעמ
 / ןא (  רכו-ןושל ןופ רעטרעוװטּפױה יד רַאפ םי- גנודנע
 / ןושל ןופ רעטרעװטּפױה יד ראפ תו- גנוהנע רעד ךרוד
 - איבנ ,םי-דגּב -- דנֹּב ,םי-רבק -- רבק :לשמל ,(* הבקנ
 = אישכא ,תז בדנ - הבדנ ,םי אנת - אנת ,םי-איננ
 ' .זיזַאא תו--ינסכַא

 1 ןצעועג יד טול ,טרערעגסױא טרעװ תו- גנודנע יד

 -עגטימ ךיוא טָאה סָאד ;סע- קיטענָאפ רעשידיי רעד ןופ

 גנודליבסיוא רעד טקריװ
 .רעטרעװ עשיאערּבעה-טינ

 ריא וצ תו- גנודנע רעד ןופ גנורעטנעענרעד עקיזָאד יד
 םעד ןיא קורדסױא ריא ךיוא טניפעג -- םרָאּפ רעשידיי
 :טכײרש ץרּפ .ו"זַאא םהווצמ ,סהחפש ןגיילוצסיוא חסונ
 .סאנעשוה רימ דיינש

 שיאערבעה ןיא יס ןענייז סָאװ ,רעטרעזטּפױה ייר עצנַאג ַא
 ףיױא ךיז ןקידנע סָאװ ,יד םכֹותּב ,(ירכז ןושל שידי ןֹיא ייס
 :לשמל ,תו- גנודנע רעד ךרוד םרָאפ-לָאצרעמ יד ןדליּב ,ןֹו-

 רַאפ ךױא סע- גנודנע רעד ןופ

 / - רצוא ,תֹו-מולח -- םולח ,תו-דוסי - דוסי ,תו-דוס - דופ
 / - םוקמ ,תו-קויה - קזיה ,תו-לומ -- לומ ,תו-רצוא
 - לוק ,תו-חּנומ - חּנומ ,תו-רפוש -- רפוש ,תו-מוקמ
 / ,תו-נודַא - ןוחא ,תו-חומ - חומ ,תו-חוּכ -- חוּכ ,תו--לוק
 ,תו- נוימד -- ןוימד ,תו-נוילג -- ןוילג ,תו-נוּב -- ןויזּב
 ,תו- נושל -- וושל ,תו-נוּבשח -- ןוּכשח ,תֹו--נחשּכ -- ןורשּכ
 ,תז-נויער -- ןויער ,תו-נויסנ -- ןויסנ ,תו--נוחצנ -- ןוחצנ
 .ו"זַאא תו--נועגש -- ןועגש

 ןיא רעטרעװ עשיאערּבעה עקיניא ןּכָאה עשז:ןגעקַא
 ְו ךָאנ םיּבר ןשילַאקיטַאמַארג םעד ץוחַא שידיי

 .(תו--דרש טָאטשנָא -- ןשַא ייּב) םי--ררש
 ,םרָאּפ-לָאצרעמ ַא שידי ןיא ןּנָאד רעשרעװ ערעדנַא

 :לשמל ,רעשיאערּכעה שיטַאמַארג רעד ןופ ּפָא טכייװ ָאװ
 ,םי--לכאמ -- לּכאמ ,םי-תועט -- תועט ,םי--אלוח -- הלוח
 םי-תּבש - תּנש ,םי-תילט -- תילט ,םי--תילכּת -- תילכּת
 ,תויעט ,םילוח ןעמרָאפ-לָאצרעמ עשיאערּכעה יד טָאטשנָא)
 .(תותּבש ,תותילמט ,תילכּת ,תולכאמ

 ןעניז תו- ףױא לָאצרעמ רעד ןופ גנודליּב רעד ייּב
 :לשמל ,שיאערבעה ןיא יװ שרעדנַא רֶאָנ טפָא תוהוקנ יד
 טיע תוּכלמ -- הּכלמ ,(תֹחפש טינ תֹוחפש -- החפש
 : .(תֹוכלמ

 -עתּבעה דעי טיהעגפיוא ןּכָאה ,רוקמ ןיא יז ,ןימ רעדנַא ןַא
 - ףוע ,תֹו-לוק - לוק :לשמל ,םרָאפ-לָאצרעמ עשיא
 ןיאפ תו-תוא - תוא ,תו-שפנ -- שפנ ,תֹו-פוע

 ײַאד יד ןופ ךס ַא ואװ ,טקעלַאיד-1 םעד ןופ טקיקעגקעװַא 1

 :לשמל ,ןימ ןלעטימ ןופ רָאג ןענײז רעטרעװטּפיוה עקיז

 .װ"אא רדח סָאד ,לוק סָאד ,לזמ סָאד ,דגּב סָאד

 ,רבק סָאד

 ,ןשיטקעלַאד ַא
 / ,(תֹו נוסח טָאטשנָא - טקעלַא'ד ןשילױּפ ןיא) םי--נורפח : יװ

 ןעמונעגנָא שידיי ןיא ןּנאה סָאװ ,רעטרעװטּפױה יד ךיוא

 / קוררכיוא
 - ןּבַאששכוּב גנושידַאּב רעד ןיא רעּבָא ,םיתפומו תותוא
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 ,טַאט גניטײדַאּב רעד ןיא) םי--שעמ -- השעמ ,(תֹוי--תוא
 =דַאּב דעד ןיא רעֹּבָא -- !השעמ-עיצקַא -- עיצקַא ,,טְקַא
 .(תוי--שעמ רעדָא תו--שעמ- -- גנולייצרעד ,עגַאז גנוט

 ?רעמ יילרעייוצ שיאערּבעה ןיא ןּבָאה סָאװ ,רעטרעװ יד
 :לשמל ,ערעטפע יד טיהענפיוא שידיי ןיא ןּבָאה ןעמרָאפ-לָאצ
 :נייק) תו--מיא ,(םינשו םימי ,םינש המּכ) םי--נש ,תֹו-רוד
 +  .(םי-מיא ,תֹו-נש ,םי--רוד -- טינ לָאמ

 :לָאצרעמ רעייז ןדליּב רעטרעװטּפיוה עשיאערּכעד ר ַא
 :ַאּפ לָאמלײט ,ן-- גנודנע רעד ןופ גנוצעזוצ רעד ךרוד םרָאֿפ
 -- רינג :לשמל ,םיּבר ןושל ןשיאערּבעה םעד וצ לעלַאד
 - ףוג ,םי-מי ןוא ןערמי -- םי ,םי--ריבג ןוא ן-ריבג
 -- תועט ,תו--מוהּת ןוא ןע-מוהּת -- םוהּת ,םי--פֹוג ןוא ן--םוג
 .ן--תמא -- תמא ,ן-טג -- טג ,םי--תועט ןוא ן--תועט'

 :לָאצרעמ יד טרעװ רעטרעװ עשיאערּבעד עכנַאמ ןיא
 -- טיקידנעװטיונ םוש ןָא בור םָאֵד ,טקרַאטשרַאפ = םרָאֹפ
 רעשיאערּכעה רעד וצ ן-- גנודנע רעד ןופ גנוצעזוצ רעד ךרוד
 דיהי ןושל רעד לייוט ן--תוקולחמ :לשמל ,םרָאפ-לָאצרעמ

 ,(תוקולחמ םרָאפ:לָאצרעמ יד יװ שידיי ןיא ךָאד טגנילק תקולחמ !
 ,סקצעניל ײּבנ ן-תוליכר ,ן-תו-נשחמ ,ן--תו-נושל -

 רענעטלעז זיא האּפ דיחי ןושל רעד לייוט ן--תֹואּפ ,ן--תומוערּת
 ׂ .(תֹואּפ םרָאפ-לָאצרעמ יד יװ ,טכיױהּבעג

 יד לָאצרעמ ןיא ןּבָאה רעטרעװ עשיאערּבעה-שינ עכנַאמ
 ןופ גנוקריו רעד ּבילוצ .תועמשמ ,םי-- גנודנע עשיאערּבעה
 עיגָאלָאמיטעטקלָאפ) רַאנ + :ונייהד ,עיגָאלָאמיטע:סקלָאפ רעד
 ,םיאָארַאנ טקעלַאיד ןשיוטיל םעד ןיא) םי--נָאהַאנ -- (רענ וצ-
 ןיא) םי--רעױּפ -- רעײּפ ,(רַאנ -- שירעמשטייד ךיוא ןטלעז
 םינָאלוװיײט רעדָא םילָאװײט -- לויט ,(ן--רעיױּפ שידיי ןשיליוּפ
 ידלַא וצ ,ןעלוזימ עלַא ֹוצ ײג :קורדמָיוא םעד ןיא רעּבָא)
 םי- ריוטקַאפ -- רָאטקַאפ ,םי--ריוטקָאד -- רָאטקַאד ,(לויט
 ןופ ןיז .םעיינ םעד .ןיא ;םרעטקַאפ-למיה יר -- יקצעניל יב
 :ָאק ,(װ--רָאטקַאּפ :ללּכ ןטױל -- טפַארק רעקידננעװַאּב .ַא
 / .םי-ריזָאק -- רעז

 -לָאצרעמ יד טניד רעשרעו עשיאערּבעה-טינ עקיניײא ןיא
 : טשמל ,גנוטכַארַאפ רעדָא סַאּפש ןקירדוצסיוא ףיוא םי-- גנוהנע
 ,םי--ניודליג ,(לּבור -- ּברַאק ןופע םי--נױּברַאק ,םי--רייטסוש

 .םי--םירדַא
 ןדליּב רעטרעװ עשיאערּבעה עטצעזענפיונוצ .עטסיימ . יד

 ,ם--נימַאמ-ינַא :לשמל ,ם-- גנודנע רעד ךרוד לָאצרעמ יד
 ,ס--מינקז-בשומ ,ם--מילוח:רוקיב ,םנדע-ןג  ,ם-:נּתמו-אשמ
 ם-דוד-ןגמ  ,ם--הרוּת:ןיד - ,ם--הרוּת:דומלּת  ,ם--מומותו:תיּב
 עקיָאד יד ןופ כור סָאד זַא ,ןקרעכַאּב וצ טכייל זיאק .װזַאא
 םעד םרָאפ-לָאצניא רעשיאערּבעה רעד ןיא ןיוש ןּבָאה רעטרעוװ
 רעדָא ךיז קידנוָאלסױא ,ם-- גנודנע-לָאצרעמ רעד רַאפ םיזַאּבי
 ?בשומ) םי-- ףיוא רעדָא (ןדע:ןע ן-- ןקידנדליּבּפַארט יא ףיוא
 .(הרות-דומלת) ע-- לַאקָאװ ףיוא רעדָא (םינקז

 ןענניצעזנעמַאזוצ עשיאערצער יד ןענעק ןלַאפ ערעדנַא ןיא
 ,ן--שרקמה:תיּב :לשמל ,ן-- גנודנע-לָאצרעמ יד ןעמוקַאּב ךיוא
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 ."הלש ,ן-תּבש:םוחּת ,ן--תופנּכ:עּברַא  ,ן--תולעמד-ריש
 .וזיזַאא ן--תונמ

 רעד ןופ םרָאּפ עלעניגירָא יד ּפָא ןטיה רעּבָא .עכנַאמ
 טָאטשנָא -- ץרּפ ייּב) םי--נטק:םי--תילט :לשמל ,לָאצרעמ
 םי-.תּבה-ילעּב ,תוי--םנּכ-יּתּב ,םי--שרדמ-יּתּב ,(ם--נטק-תילט
 .(םישַאּבעלַאּב)

 ַא ןָא טמענ ןעגנוצעזנעמַאוצ עשיאערּכעה עכנַאמ .ןיאֵצ
 -- בוט-םי :לשמל ,ליט רעטייווצ רעד רָאנ לָאצרעמ ןיא גנודנע
 .(םיבוש-םימי :טָאטשגָא) םי--בוט:םוי

 -עטדעװטּפיױה עשיאערּכעה עכנַאמ ןופ םרָאפ-לָאצניא יד
 -לָאצרעמ רעייז יװ גנוטידַאּב עטריצנערעפוד ַא שידיי ןיא טָאה
 -ָאלרַאפ -- םיאֹנּת ןוא ,גנוגנידַאּב -- יאנּת :לשמל ,םרָאּפ
 ,(ןעגנוגנידַאּב--לָאצנייא רעד ןופ טשּפ םעד ןיא ךיוא רעּבָאנ גנוּב
 .ןעגנורענירע -- תונחכז ,קנעדנָא ,שינעכעדעג -- ןוהּכז

 רעד ןופ טרָאװסַאּפש סלַא טָאה יקסנירעמעשט .ח
 םלֵא ,ןֹורכְו .ַא לָאצנײא יד טעדליּבעג תונורכז םרָאפ:לָאצרעמ
 טעדליּב ךַארּפשּפקלָאפ יד ,לשמל יװ ױזַא ,עיסרעװָארטער
 ןעמרָאפ-לָאצנייא יד -- תיפוּכ ,תושפנ ןעמרָאפ-לָאצרעמ יד ןופ
 .(םוּכ ןוא שפנ טָאטשנָא) עמֹוּכ ןוא עשפנ

 ,םרָאפלָאצ ןייא ןיא רעמרעװטּפױה

 ןַארַאּפ ; ןעמרָאּ-לָאצ עדי ןּכָאה רעטרעװטּפױד עלַא טינ
 - םרָאפ-לָאצ ןייא ןיא רָאנ רָאפ ןעמוק םָאװ ,עכלעזַא ךיוא
 םיורג םרעדנוזַאּב .םיּבר ןושל ןיא רעדָא ,דיחי ןושל ןיא רעדָא
 רָאנ טכיוהּבעג ןרעװ סָאװ ,רעטרעװטּפיױה יד ןופ לָאצ יד זיא
 ,ןעמעג ענעגייא יד סָאד ןענייז לּכ:םרוק. .לָאצנײא רעד .ןיא
 ,םיּבר ןושל ןייק ןּכָאה טינ ײז ןענעק תודמ רעײז טול סָאװ
 -םָאטש יד ןוא ןעמענלמַאז יד ןַאד ,ןליוּפ ,ענליװ :לשמל
 .וזַאא טסימ ,ץומש ,ךלימ ,רעּבליז ,ץליהעג ,לשמל ,ןעמענ
 .םָאטש ןוא ןעמענלמַאז ןופ םרָאפ-לָאצ רעד = ןנעװ יונעג)
 "שיר ןיא ןימ רעשיטַאמַארג רעד, טעּברַא ןיימ עז ןעמענ
 יד ךיוא ןוא ,(הנַאּב 1 ,"עיגָאלָאליפ עשידיי, לַאָנרושז ןיא
 ,תונמחר ,רשוי ,טײקפטוג ,לשמל ,רעטרעװשפיוה עשקַארטסּכַא
 .ו"זַאא

 ?ידַאב רעטייצ'פידָאמ טימ רעטרעװטּפיױה עטקַארטסגַא יד
 ןיוש םעדכרוד ןרעװ שײקטערקנָאק ןופ גנוטכיר רעד ןיא גנוט
 ,ןטייקינילק :לשמל ,םרָאפ-לָאצרעמ רעד וצ לגפמ ךיוא
 .ןתמַא

 םעד ןיא טכיהּבעג ןרעװ ײז ןעװ ,ןעמענ ענעגייא ךיוא
 ַא ןדליּב ןענעק ,(ןעמענ ענעפוהעגנָא) ןעמענ-ללּכ ןופ טשּפ
 ,(לקיטרַא ןטימ גנודניּברַאפ .ןיא רַאפרעד)  םרָאפ-לָאצרעמ
 :ליפַא ;(ס"ממ) םענייאניא ןקסנַאצּבַאק טרעדנוד ַא :לשמל
 .(שטיזָאקלַאפ) ןייז ןטרָאג ןיא ןלָאז םלספעש טרעדנוד

 .לָאצרעמ ַא ןּבָאה ןענעק ןעמענלמַאז ןוא ןעמענפָאטש
 ,ףָאטש םעד ןופ ןטרָאס ענעדײשרַאפ ןענעכייצַאּב .וצ םרָאפ
 ןוא ןשיִפ יה ,ןטרָאט יד ,ןענייװ יד ןעז רע לָאז :לשמל
 .ןגרַאװדעטופ ,ןעלּבעמ ;(ץרּפ) ןשיילפ
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 רָאפ ןלעטש סָאװ ,רעטרעװטּפױה עקיפַארטנײא ךס ַא
 רָאפ-לָאצרעמ יד סיֹוא ןרײמ ,טרָאװײצ ַא ןופ םַאטש םעד
 -טנַא םעד ןופ ולטיניפניא םעד טימ שייקשיטנעדיא ריא ּבילוצ
 זײרּפ ש עפיורג ןייק דָאט ןעמ : לשמל ,טרָאװטײצ ר
 שיטנעריא זיא ןזײרּפ ש םֶרָאַפ- לָאצרעמ יד ;ץרּפ) ןכַאמ ט
 .(וימיניפניא םעד טימ

 ןיק ןדליּב וצ ךעלנעמ טינ זיא םעט ןכעלמעג םעד ּבילוצ
 טרעוע גירק יװ ,רעטרעװטּפױד עכלעזַא .ןופ םרָאפ:לָאצרעמ
 טָאטשנָא רעכיילג זיא ןכײלגסָאה .ד"נַאא ,(תומחלמ טכיוהּבעג
 שיטנעריא -- ןגיניק) גיניק ןופ ,לשמל ,םרָאפ-לָאצרעמ רעד
 .טּפױה עקידנטידַאּבכײלג םָאד ןכיורּבעג וצ (טרָאװטײצ ןטומ
 .םיכלמ טרָאװ

 העינמ ןייק טינ שיקשיטנעדיא עקיזָאד יד זיא רעּבָא טפָא = |
 רימ :לשמל ,םרָאפ-לָאצרעמ רעד ןופ גנודליב .רעד רַאפ
 .(ע"ש) ןליּפש עלַא ןיא ןליּפש

 ץוחַא  ,ןּביילּב םרָאפ-לָאצרעמ רעד ןיא טרעדנעעג טינ
 :עקידנגלָאפ יד ךיוא ,ל-- ,רע-- ףיוא רעשרעװטּפױה עסיוועג
 ,רעטמנעפ  ,טכער ,(טכעל) .טכיל ,טכענק ,טכעה ,דרעפ
 ?עװש :שירעמשטייד ךיֹוא -- שידיי ןשיליוּפ ןיא) העטסעווש
 .רנַא"א (ןעינק ,םעינק ךיֹוא) ינק ,(ןרעטפ

 -עג רָאנ טכיהּבעג ןרעװ םרָאפ-לָאצנײא רעד ןיא ךיולב
 רוקמ ןיא םנה) עשיאערבעה טּבױהרעד ,רעטרעװטּפױה עטלייצ

 יו ןמרַאסנעדער ןוא רעטרעווכירּפש
 (קצַאווטַָא) ןייטשניּבור לאומש ןופ

 .א

 .(רעמיד) טשטײדעגּפָא םיא טָאה רע -- .טשטיײ ד ע גּפָא

 ןופ םינָאניס רעד קלָאפ םייּב זיא ,ןוח רעד יװ ,שטייד רעד}

 .ןטרַאנעגּפָא -- טשטײדעגּפָא .רַאנ

 .(ַאמוא) רעסַאװ טגָארט יאדװַא 41 -- .יאדװַא
 יז ןוא ענװָאק ןיא רע :טכעלש שינ יא יאדווַא 0

 -(עקוויטעּפעש) ענוָאר ןיא
 םזעֹוּב ,ערדלָאק םכלמה דוח :טנוזעג קיטש .ַא יאדװַא 3

 -(םעדָא) רעטכעט סדחפלצ ןוא תועט םהדוהי ,קערש

 םיא יז ןוא םנרפמ ײ ןיא רע :ןנעל ַא יאדוַא 4
 .(סעדָא הנומ

 ןיא יז ןוא עטלַאּב ןיא רע :טכעלש .שינ זיא יאדװַא 6
 -(עירָאטַאּפװע עטלַאי

 טגנילש ןוא לכעל ןיילק ַא ויא גױא סָאד 64 -- .גיוא
 .(רימָאמישע לעװ יד ךיז ןיא .ןייא

 .(לּבָאנרעשש ףֹושיּכ ןופ רעגרע זיא גיוא .שידיי ַא
 .ןטרַאנעגּפָא! (רעמיד) רעוא ןַא טכַאמעגכוא -- .רעיוא

 *תיּכ םעד טינ ןעמ טיוּב רֹוהָא ןטימ 64 -- .רוחָא
 .(םעדָא) שדקמה
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 א - סָאד ןענעכײצַאּב סָאװ ,(דיחי ןושל ַא ָאי בור סָאד יז ןּבָאה
 - לע :לשמל ,ןרנַאטשנגעג ענלצניא ןופ םיּבר ַא תמאּב בור
 ,ןיא ךיוא ןטלעמ ןקָאּפ ,ןעלוָאמ ,(תוהמא ,תונא ךיוא) ןרעט
  ,ךעלפירט ,דייר ,ןטילּבעג ,םירעדעג ,ןעייוו ,(קָאּפ יד -- לָאצנייא
 שקָאל ַא לטרעוו םעד ןיא :לשמל ,לָאצניײא ןיא ךיוא) ןשקָאל
 וי ןוייפש ,םעכעּבעּב א ַא) לפדַאפ ,(ררָאּב רעד ףיוא
  ,ןיליפּת ,םימשּב ,ןזױמעלַאש .,ןטסָאק  ,(תואצוד + ,ןזיעּפשנ
 --ןונחּתת םינינהּת ,ןיזיּפשוא ,ם'תפומו תותוא ,םימותו םירוא
 ענע םיתוּבר םיכירכּת , תומוערּת ,תוינערוּפ ,םימחר ,(הליפּת סלַא
 /  םרָאּפ רעשיאערּבעה רעד ןיא רעטפָא ,לַאפ-ףֹח ןיא טכיורּב
 ,תיּב-ינּב ,רמו-ילּכ ,שרוק:ילּכ ,ינּפ  ,םייריש + ,תֹוקרי . ,(יתוּבר
 לָאצנייא ןופ ןעמָאנלמַאז םלַא שיריי ןשילױּפ .ןיא) תיב-ילּכ
 .יקוליח ,(תיֵּב-ילּכ סָאד ,תיִּב-ינּב סָאד--טכעלשעג ןלעטימ ןופ
 .םינצליתּכ ,המחלמ-יסיסכת ,םיקרּפ-ישאר ,תועד

 ןענעכייצַאּב סָאװ ,רעטרעװטּפױה יד ןופ םרָאפ-לָאצרעמ יד
 -כיוא ףיוא טניד ,ןטפלעה ןופ ןעײטשַאּב עכלעו ,ןדנַאטשנגעג
 .,ןזיוה לשמל ,םיּנר ןושל םעד ייס דיחי ןושל םעד ייס ןקירדוצ
 וצ ףיוא .(ךס ַא יס ,ןזיוה רָאּפ ןייא ייס) ןרעדולּפ
 יר ןרעװ טכיורּבעג טינ .שידי ןיא ןעק -- יז ןופ לייט .ןייא
 / ,י"עשָאלַאק ַא ,והה עּבלַאה ַא םינ זיא זיוה טא
 / ןהלּב ןעמ ןעק ןיליפת ןופ רעּבַא)  ןצנַאגניא טלעפ טי
 : .(ליפּת ַא

 / .-(ַאמוא) רֹוחָא רעמ סָאװ ןעמ ףרַאד ןענרעל וצ 6
 4 עירָארַאב1 -טועליהָאמ) רוחָא:ןכוש .ַא ןיוש זיא רע 6

 עי .ןרּפע:ןכוש ףיוא

 א יא טנעמורטכניא רעטנ ַא - .טנעמורטסניא
 א .(רעמיד) הכָאלמ-לעּב רעּבלַאה

 רעד טרײל טסעק ףיֹוא םעדײא ַא ןופ - .םעדײא
 : .גָאטײװניצ ןופ רעש

 לקיניא םאבוסללז םעד ויא רע 4 -- .לקינײא
 5 -(וָאלקשנ

 /  סקינײא םהשנה:דינ םעד זיא רע :םיא רַאפ ץרא-ךרד (5
 : .(ןַאמוא)

 .(םעדָא ןעלציק וצ הווצמ ַא זיא הנמלַא ןַא -- .הנמלַא
  ,עיַאמ עינ ינָאק קַאי - ײבַא רמא -- .ײּבַא רמָא

 0 .(יעשטידדַאּב) עיַאכַאמ עקשיפ ָאט
 א :טרָאװליּפש} .ןענײז ןדירעמ יװ ,תמא (1 -- .תמא

 4 א -ןדיי -- רימ

 - .סערָאו ךלימ םענעריי רעד ןיא טקעטש תמא רעד
 וע .ןרעפַאװ עת מא ןיא ךלימ םענעדיי רעד}
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 -ינעווע לודגה:תּבש יװ ןַאמערָא ןַא 64 - .ןַא מע רָא

 : -(עקרָארָאג
 ןעמ טזָאל עדייּב : תמ ַא וצ ןכילגעג ויא ןַאמערָא ןַא 8

 .ן"תמּכ בושח ינע, :שידומלת| .רמוש ַא ןָא ּבוטש ןיא טינ

 .ב

 לדָאה ץּכַאּב םע םירמוא ןאּכ דע - .לדָאה עּכַאַּב
 .ןלודנה:תּבש ףיוא עידָארַאּפ1 .(ענלַאט

 =ינעוװװ) עקלַאּפל רעפלעהַאּב ףס - .ועפלעהַאּב

 :(עקדָארַאג
 .(וָאלקשנ ןציווש וטספרַאד ,דָאּב ןיא וטכיּכ 41 -- .דָאּב
 ,לירבהל ,דָאּב ןיא ,ךיז ןעמ טגירק שרדמה:תיּב ןיא 9

 .(ענלַאש) ךיז ןעמ טמיימש
 .(עלָאּפש) ןַאּבּב רחמו ןאכּב םויה - .ןַאּב
 חלשּב ןעמ טעשטַאקרַאפ ,אֹוּב טנָאז הרכח זַא -- .אוּכ

 רענעי טקיש ,ןעמוק םענייא טסייה הרנח זַא} .(וָאליסורּבנ
 הווצמ, :דומלּת ןופ רשפא .ןעײרדוצפױרַא ךיז ידּכ ,חילש ַא
 .(0 "וחולשמ רתזי וּב

 יד רעקידיײל ץלַא ,ךיוּב רעד רעלופ סָאװ (1 -- .ךיוּב
 'ׂ - .העמיד) .ּפָאק

 ךימ טסָאק ךיוּב ןיימ סָאװ ,ןגָאמרַאפ סע לָאז ךיא
 .(סעדָא)

 ?טקילײמַאּב ױזַא ,ךיז וטסָאה סָאװ = .ןקי לײמַאּב ; = -
 ..(לעמ יװ ןרָאװעג ךיילּב| .(רעמיד

 ?םַארג ַא ּבילֹוצ ןחדּכ רעד טינ טוט סָאװ -- .ןח דּב
 : עי יש -(ליהיווו)

 סָאר} .ועק ןעניפעג ושסעװ ,רעטייװ  טייּב -- .ןסײב-
 ףיוא ןרָאװעג טיוֿבעג זיא עילָאדָאּפ ןיא טרָאװכירּפש ערעלופָאּפ
 וצ ןדַאלעגניא טָאה לרעמש :ץיֹװ סרעשטיוועקמינש לרעמש
 *עג רע טָאה גיװ רעד .סעקינערַאװ עקיכלימ ףיוא ןדיי .ךיז

 .זעק ּנלַאה ןוא שיילפ ּבלַאה סעקינערַאװ .יד ןליפנָא ןפייה -
 רָאג ןענייז םעקינערַאװ יד זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה רענייא ןעװ
 *עג יװַא לרעמש ףיוחעד טָאה ,קיכלימ טינ ןוא קישיילפ

 .{מרעפטנע -

 ַא) (קסּנעשיױט ןייב ןופ יצ ,ןײצ ןופ יצ -- .ןײּב
 רע זַא ,קרַאטש ױזַא ןייּב ַא לָאמַא טעשזירגעג טָאה טנוה
 טלעווק סָאד זַא ,טנײמעג ןוא טקיטולּבעצ ןעמוג םעד ךיז טָאה
 ןופ טסע סָאװ ,רחומ ַא ןנעװ טכיוהּבעג טהעװ .ןייּב םנופ
 .ןחוויר ןופ זַא ,טנײמ ןוא ןרק ןייז

 ַא ןגעווו .(ןילּנול טיװּכ סייה ַא יװ גולק - .טיורּב
 .ןטיורּב סייה ַא ּוװ ךיז שזָאלּב סָאװ ,ןלוג

 ,ךייא טעּב רֶאי ץרַאװש ,ךַאטערּב זהב 6 --/זגורּבכ
 .(עקדָארָאגינעװז) עלעצעק עטרגפעג ַא ריד ,עלעצעלפ ַא רימ
 ןרעװ ןוא ליּפש םייּב ךיז ןגירקעצ ײז ןעװ ,רעדניק ןגָאז ױזַאו
 ,ןיירנח סיוא,

 .(עקדָארָאגינעװע ענערעּפ יד סייב ,זנורּב וטסיּב 6
 .(ועיקק ץעגיײש .טימ ןפָאלש וטסנעמ ,זגרּב וטסיב 4

 24 ןטרַאמנדער ןוא רעטרעװכירפש - ןײטשניבור .ש

 רעשידיגנ ַא רעדייא יוג רעמערָא ןַא רעסעּב 41-.רעסעּב
 .(ועשטידרַאּב) דיי

 .(װערַאקַאמ) טניפ ַא דלָאג רעדייא ,טניװק ַא לזמ רעסעּב 2

 ידרַאּב) ךָאל ענייש ַא רעדייא עטַאל עטוג ַא רעמעּב 6
 .(ועשמ

 ןּבעג לָאמ ייווצ רעדייא ןעמענ לָאמ ןייא רעמעּב 4
 -(קסיורּכָאּב)

 .(ןוקיר עינָאלַאק ;סעדָא) םֹוחפ רעדיײא :שוג רעסעּבכ 6

 ןגעװ ןטכַארט ןוא ענעדי ַא טימ ןרייר וצ רעמעּכ 6
 ענעדי ַא ןנעװ ןטכַארט ןוא טָאג טימ ןדייר רעדייא טָאג
 .(םעדָאו

 ּבילוצ || .שיפ עטליפעג רעדייא תורצ עטליפעג רעפעּכ 06

 =עג -- תוהצ עטלעפעג טָאטשנָא טכיורּבעג טרעװ רוּבמַאלַאק
 .ןעטליפ

 .(ן'עינעמַאק) םיתילט טימ דַאשרעּב ןיא - .דַאשרעּב
 8 ןעגַצ ס סגעס- רעדָא ,"םירפעל סינכמ הּתא ןבּת, ל"נהפ}
 ,ן8גקגשא

 .העמיד) רעסַאװהעדױלּפ זיא ןפנָארּב 4 +- .פנָארּכ
 ..(לּבָאנרעשש טרָאפ רעּכָאה ןוא טדער ןפנָארּב 2
 ןטש רעד טמוקַאֹּב קחדה תעשּב = .קחדה תעשּנ

 ,ןגרטקמ ןטש ףיוא עידָארָאּפ} .רעטַאק םעד

 כ)

 .רעמיד) ןשנַאילירּב ןוא רעּבליז ,דלָאג 46 == .דלָאג  י
 ַא לשמל .דלָאנ זיא טעשטשילּב סָאװ ,סעלַא טינ

 ) .(רעמיד) עניסיל
 .(לעמָאה טינ סרעװַאשז הלָאג ןייר

 ןיא םעד ,ליױמ ןיא זיא לַאג יד ןעמעװ ייּב -- .לַאג
 -(סעדָא) רעטיב קידנעטש

 .שװַאטלָאּפ) טריפ טָאג ןוא טרָאפ שטנעמ ַא 61--.טָאג
 .סוָאלקש) קינסיעכהלוצ רעסיורג ַא זיא טָאג 6
 לפעל ןוא לפעש טימ סע זיא ,םענייא טיג טָאג זַא 6

 .(רימָאטישזנ
 -(רעמיד) טכערעג זיא ּפָאטשימ ןייז ןוא טכערעג זיא טָאג 4

 .ןטּפשמ ףיוא עידָארַאּפ}
 ןגעװ} .סוערַאקַאמ) םעקלַאג טכַאמ רע -- .סעקלַאג

 .ןעסוּכ ןַא ּביל טָאה סָאװ ,םענייא
 .עלָאּפש לשיה עיוחג ַא ןיא יוג ַא - ןמיס ַא 64 - .יוג
 ןיא םגיל סָאװ-:רעטסעּב ףעד ןיא ױג רעסָאװ (

 .(לּבָאנרעשט) דרע'רד
 רערעווש זיא םייוג רעמ סָאװ--ךעלעטניּפ עצרַאװש * 3

 .(ןוקיר עינָאלָאק עשיריו טרעקרַאפ ןקַאה?ץלָאה ייּב ןוא
 ,סוָאלקש) רעכיג יִּבַא ,רעשיש ףַאמ 64 -- .ךיג
 .(רעמיד) רעכיג ץיז--םינ שייצ ןייק .ָּאה'כ 2
 .(וָאליסֹוחּכ) ןליּפש רעטייו ןוא ןליג ַא ךָאנ (1 - .ןליג

 =עג} (רעמיד) ןליג עכעלטע יה טגאזענּפַא טַאה רע
 : .ןןּכרָאטש
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 תולדג ןֹופ טױט םעד ךיז טכַאמ רע 64 -- .תולדג
 .(רעמיר)

 תולדג ןופ טּכרַאטשימ ,רעגנוה ןופ טינ טּכרַאטשימ
 ו -(עמרָאק)

 חלג ַא ןיא םורפ :ןהסח ַא טָאה םרפ (1 -- .חלג
 -(רימָאמישז

 ועט 048 'לנרפ} (װעינַאקק חלג ַא ךאלמ ַא ןופ 6
 .ןהג 8 !רהמ ג

 -(וערַאקַאש ךיז טקנעדעג - וסעקנַאװיאד אסריג
 .ן"אתוקניד אסרוג, ףיוא עידָארַאּפן

 -- דניירפ ןייד ןופ ןרעװ רוטּפ טפליװ - .דסח תלימג
 .(לעמָאה) דסח-תלימג ַא םיא ײלטנַא

 -(ועיק) הריפס ןיא יװ ןעיײג ןטפעשעג יד - .טפעשעג
 ךָאנ וצרעד ,רעקינײװ סע טרעװ ץלַא ,טלייצ'מ רעמ סָאװ}
 .{ןגָאזסױא טינ ןעמ . רָאמ

 ןייג לָאז ךיא ,ריכג ַאוַא שינ ךָאנ ןיִּב ךא -- ןײג
 רעדײא ,רערעײט ליפ ןטסָאק ךיש יד| .(וָאנרושש .םופוצ
 .{ףרָאד םוצ ןפקָא יד ףיוא ןרָאפ

 סנייא ץלַא זיא ,טכיל יד טשעלרַאפימ זַא -- .טכירעג
 עג הנותח טָאה סָאװ ,םענייא ןגעװ}  .(םעדָאפ טכירעג םָאה
 .{ןדנ ּבילוצ לרימ סואימ ַא טימ טַאה

 .ר

 ,רעײװצ ַא רעטקָאד םעד רעדײא (1 -- .רעטקָאד
 .סועיקק רעיא .קָאש .ַא ךיז רעסעּב

 ַא םיאפור ןוא קינײװעניא תאלוח ַא ןכייו םירױטקָאה
 .(לבָאנרעשש קיניײװסױא הּכמ

 ןוא ןענװַאד ןטימניא טדערפ רעװ (4 - .ןענװַאד
 .(לגָאנרעשש ןדייר ןטימ ןיא טנוװַאדס רעװ

 טינ יװ ייס טנװַאד רע : ןענוַאד ןרַאפ ןסע געמ רע
 .(םעדָא)

 ,ךיז טכײל םענעי ייּב זַא ,ךיז טכַאד רימ =- .ןטכַאד
 .(ועשטידרַאּב) רימ ײּב יװ טקנוּפ -- ריט יד ךיא ןפע םיול
 ,ןד8א צסקסנס, תתס 820 461 טרָאװכורּפש עשיסור םָאד ל"גרפן

 ןוא שטייד םענופ םיױרַא ןעמוק תומכח עלַא -- .שטײד
 /  .(וערַאקַאפ) רַאנ ַא רע טּכיילּב ןײלַא

 .סעמיד) טידָאכ עינ תירּב ַאנ עקויד - .עקװיד
 םילּכ עקידײל -- םילטּב םירבד -- .םילטּב םירבד

 .(ענװָאק)
 םעד ןעמ טניפעג הדנה ןיא וליּפַא =- .רחא-רבד

 .(קסיורּכָאּב) רחא:רבד
 ןשטנעמ ַא ףױא ןעמ טגָאז לָאמ ירה (1 -- .ײרד

 .טּברַאטש ןוא הנותח- טָאה ,ןריוּנעג םרעװ רע ןעװ :רַאנ
 .(ענוזָאקו

 ,החלצה םטָאג :טלעװ רעד ףיֹוא ָאד זיא תוחלצה יירד (פ
 םָאװ ,החלצה םטָאנ) .(ןישזָאלָאװ םנטש סעד ןוא עשידיי
 םָאװ -- עשיר ,טעליױקעג טינ ןקחצי טָאה וניכַא םהרכא

 6 ןטרַאסנלער ןוא רעטרעװכירּפש - ןײטשניּנוב -ש

 -רוּפ תוצמ יד ןשיװצ ןייז ךרֹוּכ ןעוועג גהונ טינ ךיז טָאה ללה
 / יָאמש רעד ןופ רפוש טזָאלּב'מ םָאװ -- םנמש םעד ,םעועק
 / וצ טקיטשרעד ןעמוקעגסיוא םיא טלָאװ טינ ןעװ ,טיז רעל
 .ן-..ןרעוו

 ַא ,םלוע-תיּב רעכעליירפ .ַא :םינונעּת עשידיי ירד
 -(עלָאּפש) הנבל עקיטכיל ַא ןוא הווקמ עמערַאװ

 .ה
 םָאד ןיא ,לָאמש ויא ץרַאה סָאד זַא 4 -- .ץרַאה
 טיירּב
 .(רעמיד) רעטָאט ַא ןופ ץרַאה ַא 6
 -(וָאגינרעשש גיֹוא םענופ רעפעּב טעז ץרַאה סָאד 3
 טסיג רוּפיכ-םוי ןוא ךיז טערַאמכ רָאי ןקיצנַאג ַא 64
 .סנלַאש ץרַאה ןייז דיי רעד
 עלַאּפש) תמ ַא ייּב זיא ץרַאה ןייר ַא 6
 .(ןישזעינ ןגילפ טרָאד ,קינָאה ואװ -- .קינָאה
 עקטסעיוָאּפ ַא זיא רָאה עיורג עטשרע יד 4 -- .רָאה

 .(ןבל-הדש) תוומה-ךאלמ םענופ
 רָאה ןסקַאװמױא שעװ עינָאלד רעד ףױא ָאד ןעו 2

 .(רעמיד) .ןפעקשעריּפ .רַאוָו

 -(וָאגינרעשש) טַאז טינ ןעמ טרעוו ןפָאה ןופ 1 -- .ןפָאה
 .(קסנימ) ןפָאה ךָאנ ןעמ ןָאק טייהרעקידעּבעל

 .(העמיד) ןויא שזריה יח םיא טכע רע - .שזריה
 .ןקנאט טרָאװ ןשיסור ןופ . טזיירגרַאפ}

 לטעטש ןיילק ןיא ּפַאצ ַא יװ שימײה -- .שימײה
 .(לּנָארעשש לוש ןּכעל

 םעינעּב וצ ןײג וטכנעמ ,עמַאיז וטסייה (1--.וטםײה
 .(ענוװָאר) עמַאמ

 -(קכױרבָאּב) ילעטס ןויּב שוּפימ ַא וטסיּב ,ילֶא וטסייה
 עלעײא ַא טנײה ,עלעגיפ ַא ןטכענ 64 - .טנײה

 .(ויָאלקש)
 .(םעדָא) ָאשינ זיא טניײה לָאמַא ךָאנ

 זַאכ ןעז גנידצלַא ןפלעה םיא לָאז טָאג 44 - ןפלעה
 .ןפיױק וצ סָאװ ףיוא ןּכָאה םינ ןוא ןגיוא יד

 : .םעקנַאּב ןמױט ַא יװ ןפלעה םיא לָאז טָאג 2
 קיַאטש ןוא טנוזעג ןייז לָאז רע ,ןפלעה םיא לָאז טָאג 431

 ינעווט ןסיורד ןיא רעטעװ ַא רַאפ סָאװ ,ןגערפ קידנעטש .ןוא
 .(עקדָארָאג

 הניירפ ענַײמ תֹוחפל ףלעה ,טינ רימ וטספלעה ,טָאג 4
 .(ועשטידרַאּב)

 - ללעדרעפ עלעצנַאט עלעדנעט עלעדנעה -- .עלעדנעה.
 יד קידנסיימשרעטנוא ,תולנע:ילעּב יד ןגָאז ױזַא} .(רעמיד)
 5 02 .ןדרעפ

 ליומ

 :נ

  ,טנַאװ רעד רעטנא טײטש סע רעװ 64 - .סנַאװ

 .ועשטידרַאּבע דנַאש ןייז טרעה רעד
 ןוא ןרעיוא יד טימ טרעה ,ןנױא יד טימ טקוק רע (2

 : .(עװַאטלָאּפ טנַאװ יד יױװ טײטשרַאּפ



 2 ןײטשניבוה ;.ש

 ןטחילרא

 "לא ונמע ת

 יה רעד - .ףלָאװ
 מ, ןיפ) .(ןַאמוא) רוטַאנ ןייז טינ
 ןיפ אלו 'ורעש

 ןקעטש ַא ןייז לָאז טרָאװ ןייז

 ,רָאה ענייז
 ףילחמ באזה, :

 אפ
 רּבח רּכִח

 ןיז ןעמ טלָאװ , 1 .טרָאװ דיז ןעמ טלָא :)
 2 א טפרַאדעג שי

 סערָא) ןסיב .ַא טימ דעמ ןוא טרָאװ .ַא ושמ העקיצניװ
 רימ ךַאמ | ןוא  טערג - ןייֵק ..טינ

 אל, עשירל
 רימ שַאװ -- .ןש או

 ופ + .(ןוקיר עיגָאלָאק) שינ ;:לּת םָאד . ל"נה
 .|"ךשבודמ .אלז ךצקועמ

 סָאנ

 עטַאמש עסַאנ ַא םענ--(ןפיוו ןשיװ וטסליוו -- .וטמ לי וו
 .(ויָאגינרעשטו

 .(וָאטסַאפ) לשיד דענרעדעל ַא יװ ךיײװ -- .ךײװ
 :ָאװ) םלוע ךוהב ויּב רמאש ךוהב .ןופ טיי -- .םַײמ ||
 .(ןישזָאל

 ןּנעג טעװ רעד ,ּבײװ ַא טיג םע רעװ 6 - .ּבײה

 א

 .(ָאלקש) ּבײװ םוצ
 ןוֿפ ּבייוװ .ַא ןוא המהּב ַא (

 .(עקדָארָאגינעװ) .ןעמענ
 עטכעלש ַא טָאהמ ןעוו רעסיוא ,טינ ןגיױמ ןעוצ עלַא 8
 .וצ יז טקער דרע יר ןוא
 למקעו ַא ןוא ּביַײװ .ַא 4

 .(רָאװד
 טינ ריד לָאז ּבײװ ןייד .ןוא .רָאי טוג ַא ןּבָאה טסלָאז 6

 .(קצָאװטַאפ .ןָאמ .ַײװ
 ,ּבײװ ןײמ םָאװ ,לכש ּבָאה ךיא ןעװ 6

 .(עירָאטַאּפװעי) םָאקַאשט ןעמונעגנייא . ךיא טלָאװ

 ניו ןיימ ףיוא קוק ,ךיז טּכעל רימ יװ ,ןסיװ וטפליװ (ז
 : וארא ןץיאק .רַאו)

 טוג רָאנ זיא תומתוש 8
 ךיז טלַאה ייײװ ַא ןַאצ א 6
 ר ַא ןופ רענהע זיא ּכייוו עטכעלשזַא 0

 םירַא טניירט ביי יד ןוא ּבוטש ןיא .ןײרַא טניידט ןגער רעד
 טי ןופ

 טנָארט ,ערעשטעװ עמוג ַא ךיא ךָאק -- .ערעשטעװ/
 :סָאנדושש ןשַאט ןיימ חור רעד ןָא

 .(ןילָאװ לּפינק ַא זיא טלעװ עצנַאג יד - .טלעװ
 .ןרערעדנַא רעד ןָא ךיז טפיר ,לּפינק ןופ קע ןייא רַאּפ טיצ'מ זַא}

 טינ ןעמ לָאז

 בו

 +וזָאת קירוצ םוא ךיז ןרעק

 םעד - ךָאנ

{ 
 .(סערָא) בײ רעד טומ (

 .(עקדָארָאגנעװז) ּבײל ןיא

 קע |

 ױ

 געו ַא ןיא ּברַאק ַא -- טָאג ייּב עניוװָאנ ַא - .געז
1 

 .(ווָארוקסַאהּפ)
 ןרָאװעג .דנילּב שינ רענײק ךָאנ זיא ןעז ןופ ( - .ןעז

 .(ןבלשהדשו
 ןעעז .טכַאלמ תעשב ,טינ רענייק .טעז טניױװמ תעשב

 .(װעשטידרַאּב) עלַא

 . עיינ יד ןּבעלרעּניא .ךָאנ ןלעװ קעז עטלַא יד -- .קעז
 .(וָאכולג) קעז

 - :(ץעינעמַאקו ןג1

8 

 .ה

 .(?ערַאקַאפ) יתװדח זיא הװדח תעשֹּב - .הװדה
 רַאפ בר ַא ןוא ןעיירש רַאפ טלעג טמענ ןזח ַא - .ןוח

 .(זעשמידרַאכ) . ןגייווש
 .(וָאקליפַאוװ ןענעבנג טסייה ןענעפנח (1 - .ן| ענעפנח
 זאליס ַאװ) טינ ןענעפנה דניירפ וי וכא (2

.8 

 .שציני) ריט ןיא טינ טּפַאלק טיט רעד (1 - .טיו יב
 .(ועלהָאמ) רָאטקָאד רעטסעּב רעד זיא טוט רעד .

 .ןסיזיװ ןייא רָאנ .טכַאמ .דע}

 .ןעקנירט טינ זיא ןעקנט -- .ןעקנוט
 טעג ,טַירגעג שיט רעד ןייז רָאנ זָאל 4 - .שיט

 ו .(ליהיוו  ןעניפעג ןיוש  ךיז ןלעװ

 ,רעמַאװ יו םינורחַא םימ ,ץלָאה יװ קנעּב ןוא שיט 2
 .(עציניוו) התאר אל ןיע שיילפ ןוא שיפ

 רעיײט ןעמ טנידרַאֿפ ,רעײט טלָאצמ וַא 44 - .רעײט
 ו -(ץענילעמרַאפ

 רהשמ ףױא עידָארַאּפ) .םירזממ ערעײט בהוו ףסּכ (2
 : .ןםירזמ

 -נייק טוט רֶע} .הכמ שדוה ןופ טינ טלַאה דע -- .תנט
 .ןתובוט ןייק .טינ לָאמ

 עמש-תאירק ןופ (1 - .ןגָארט

 ׂ .(סעדָא)
 טרעװ ןגָאהט רעדעי ןופ שינ (5

 -ָא-מ טינ ןעמ טרעוו
 קירע

 רזעלא ןּב םחנּפ ןריוּבעג
 .(ןַאמוא ןהּכה ןורהא ןּכ

" 

 רעשידיגנ .ַא רעדיא .יוג רעמערָא ןַא רעסעב 61 -- .דײ
 .(וָאקליסַאװ) . דיי

 ןָא רע טוט ,רדס ַא לָאמַא ָאי ןדי .ַא ייב זיא רעמָאמ 2
 טסייּברַאפ .ןּוא .ןייװ  טקנירט ,עטָאּפַאק רעד . ףיוא .דמעה ַא
 .(שטיװַאּביל) + ןיירכ .טימ

 רעד ןרײ- ערעזנוא יב . ןיוש ; יא .ױזַא
 המ ןעמ טנערפ ,ררס ַא לָאמַא ָאי ייז .ייּב .ויא
 .(ידַאיל)

 עמעפ ןײק ןעמ שג ענערײ עמלַא ןיק -- .ענערײ
 יד ןוא ןגױא טימ  לומ זיא ךיל עטעפ יד .(רעמיר) ךיוי
 -ךאלמ רעד ריא וצ טייג םָאד זַא ,ןעניימ ךָאנ ןָאק עטלַא
 תוימה-ךאלמ רעד טײששַאּב ןּביױלג;סקלָאפ םער טול : תוומה

 :דומלּת םענופ ךיז טמענ שינעּבױלגנייא יד ..ןגיוא עֶלָאג ןְו
 .| םיִנוע ולוּכ .תוומה= 2

 ..ערעסערג ךרוה טלײהעג ןרעװ םירוסי (6 -- .םירוסי
 שטנעמ ןייק ןייז טינ טסײה םירוסי ןייק ןופ .ןסיװ יג 2

 (וָאלקש)
 ,ןכַאז ײװצ .ןענַײז גָאשהטױב א + ם"ימש תארי
 .טרָאװ ןפיוא ןּביױלג ףרַאד ןעמ

 םייק : גהנמ
 .2 הנּתשנ

 -יז
 ן ו

 סָאװ

 (27) ךוב-ױדנַאל
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 ענמװַאר ,עיַאד ןעריד :י'שר טכַאמ ,חרוק חקו 4 יכ

  טיוּבעג ויא טרָאװכירּפש סָאד זַא ךעלגעמ} + -(ןַאמוא ערעב היּכ ןשַיוג . ןופ , זנוא .טיה ,םלוע-לש-ונוּבר יי יה הפ

 תוטשל האר המ היה ה ק יּפש חרוקז :חרוק ןיא י"שר ףיוא .(וָאכולע חומ ןשידיי. ןופ 0 וי ןוא
 ' .ן'הז דּונַּכ -- ריכג ַא ןוא טלעג ףרַאד ןצּנק ַא - .דובּכ

 רעד :"ש- טכַאמ ,ץרַאּב ױנ לארשי ךמעכ יו 6 .וליה
 --(ענלַאש לנייּב טקַאּב ןוא דרע'רד ןיא טגל ד' הנומ היה ךּכו ויּב רמוא היה ךַּכו ןופ -- .םיערוּכ

 רעד :י'שר טכַאמ ,השע אל בקעיל וירנד דינגמ 6 -(עלַאּפש) םיערוּכ ןעמ טלאפ

 טינ סוג ןײק טמוק תוסוּכ הּנרה ןופ -- .תוסוּכ
 .{'"תוסוּכ עּברַא ףיוא  עידָארַאּפ| .(רעמיד)
 ײרד טימ הלּכ ַא ןופ ןעמ לָאז ןפױלשנַא (1 -- .הלּכ

 הצקומ -- ,ןעמימ .ײרד ןופ תוכיּת-ישאר יד| (רעמיד) ןעמומ
 .ןסואימ תמחמ

 התימ ול רֹחּב :ישר טכַאמ -- ךימּכ ךערל תבהאו 6
 רוּכמַאלַאק ןּכילוצ} .הלּכ עסואימ ַא םיוא םיא ּבילק -- הלק
 .ןהלק התיס -- הפי התימ טָאטשנָא

 סײרַא

 יש

 .(ןישזעינ) ןעמיק ןיא הנבל יד יװ טנײש - .הנבל
 יא .(רימָאמישז חצרת אל זאס - .חצרּת אֹל

 טרערענסיוא--ךיז טרעה סָאװ עגַארּפ רעד ףיוא ןעמ טרעפמנע
 .{ךעצרעה

 טכקַאװ טרָאד ,טייג קַאװטיל ַא ואװ 44 - .קַאװטיל
 .(װעששידרַאּב) זָארג ןייק

 -ישו) הריבע רעד רַאפ ? הבושּת קַאװטיל ַא טוט ןעװ
 .(רימָאט

 טכע .עטיל ןיא ?םעקַאװטיל יד טימ ךיז טליּפש ריא 2
 עסיירג ןענייז םעקַאװטיל יד| .(ןילָאװ) םעמערַאװ רֹוּפיּכ-םוי ןעמ

 ןיא זַא ,תרונשּת יפ-לע טנכערעגסיוא ןּכָאה  ,תונוּבשח-י
 .ן...רוּפיּכיםי ךָאנ ןיוש זיא עטיל רעד

 טגָאועג םנייטשימ ,ןּבעל שידיי ַא 4 - ןּבעל
 .(עלָאּפש) וָאדָאװס  ויָארָאּפ ,םָאסַאװק'
 ןפיוא .ןעײװצ ןיא ןעמ טניל ,ּביל זיא ןּבעל םָאד זַא (

 .רעסעמ ןופ ףרַאש
 -עניא ,ץרוק ןסיױא :לרמעה שידניק ַא יװ ןּכעל םָאד 3

 -(עציניוו) ץיומש--קינייװ

 :ַאשט :
 םָאס

 יב

 ,ןגָאװ ַא יװ ןגָאמ ַא 4 - .ןגָאמ
 .(ועיק) .ןגָארטרַאפ סע זומ ,ןגײלנײרַא

 .(וָאליסורּכ) ריידפ עלַא רעּביא ןיא ריירפנגָאמ 2( 
 ןּבָאה יז :י'שר טכַאמ ,ולכאו 44 - .י"שר טכַאמ

 .(עקדָארָאגינעװ ןקירעשײה יד יװ טקַאנקעג
 טײצ רער וצ לָאצ :ישר טנַאמ ,ןפ ךל רמשה 6

 ןגָארטנײרַא ןעמ וומ ,טשיצ רעד וצ טינ טלָאצ'מ זַא) .(עלָאּפש)
 .ן"ןעּפ , ךיז טפור סָאװ ,םנק

 :יישר טכַאמ ,קּפאתיו 1
 .(זדלעמ)

 טינ לָאװמ סָאװ

 תוהיצע ףיוא ןטילעג טָאה ןמה

 -(וָאנדושט) טרעקרַאפ רע טוט ןײלַא ןוא להק טפָאהטש דינמ

 חסח הסג6 א8- :טרָאװכירּפש עשיניאַארקוא סָאד ל"נרפ|}
 .|ןק80, 4 048 הטוצס קס67

 עמשטערק ַא רָאטוכ ַא לָאמַא זיא ןַאמ ַא שימ -- .ןַאמ
 .(חָאללשו

 .(רעמידע ּפָאק ןיא עילָאקנַאמ ַא - .עילָאקנַאמ
 .ןעילָאכנַאלעמ}

 :סועיק) טינ השעמ ןייק ןוא הבשחמ - .הבשחמ
 .(לּבָאנרעשש) הכולמ עטסעּב יד יא . הכאלמ
 .(ןיטנַאטסנָאק-טלַא) םענעװַאק יד וצ קױמ ַא - .קיומ
 טנָאז עלַא ףױא ןוא טסעק טסע ומ ןײא - .ויומ

 .(לּבָאנרעשש ןעמ
 ןיק טינ רימ וט - .עלעטנעמט

 .(רעמיר) עלעטנעה יד שינ רימ
 ןטלָאק עלַא ןלעװ ,ןעמוק שעװ חישמ זַא (1 - חישמ

 .(סעדָא) {לטרעװנטרָאק .ַא) ענרעזעלג .ןייז
 -רעּנוא רימ ןלעװ ,ןענמה טּכעלעגתעּכיא ןּכָאה רימ 9 =
 .(ועיק) ןחישמ ןּבעל

 עינַאלָאק) רעשעּפש .עליײװ יא טימ ןעמוק חישמ .טעװ 3

 ּביג ןוא עלעטנעמ

 אב ןעײג סעקשטַאק :לשמ ַא 4 - .לשמ
 "  .(שלָאּפש) ןוױה ןָא זנעג

 רענײא ,רערירּב ײװצ ןעװעג :עקשעמעל לשמ ַא 6
 .(חָאנרושש) רעקירעקניה ַא ךיוא רערעדנַא רעד ,רעגולק ַא

 .(רעמיד) םיתע ענענושמ ךוה - .ּםיּתע ענעגושמ
 תעשּב הכר יד טכַאמ'מ ןעװ ,"םיתע הנשמ, ףיוא עירָארַאפ}
 .(ןיישנענוז ןוא ןענעגער

 ןוא סעװ

 י
4 

 ,ןרָאד ַא ויא רַאנ ַא יב םָאװ 4 -- .רַאנ
 .(ענװָאק) .ןרָאק .ַא ןגולק ַא

 ןּוא ,ןעועג טָאה רע סםָאװ ,טלײצרער רעגולק רעד 9
 .(קציול) .טרעהעג טָאה רע סָאװ -- רַאנ רעד

 ןיא טינ רעגניפ ןייק ןעמ טניל .רַאנ ַא ןוא ןגולק .ַא
 טינ ךיז טקישינ רענולק רעד .(רימדול) ליומ
 רעגיפ םעד ןפייּּפָא ךָאנ ..ןָאק

 ,ןרעטכינסיוא רוּכיש רעד ךיז טעװ רעכיג 4
 .(ןישזעיע ..ןרעװ רעגילק שעװ רַאנ .רעד

 ?שיל יר} (רעמיד) דרעפ רעליופ ַא יא - .השקשינ
 - שיניאַארקוא ףווא זיא עסָאק .עסָאק-שינ  ןנָאז . םעקַאװ
 .ןדרעפ

 ײּב זיא

 רעדייא

 הֵאנ רעד ןוא



 ור .ש 21

 ןעײנ

 .("טעּברַא, רעײז ןיא ,קידהבחרהּכ
 -תליטנ ןָא תֹומָא 'ד שינ שײג רע - .םידי תליטנ

 -(ןַאמוא) םידי
 "וא) עקפַאנ ַא זיא המּכו המּכ תחא לע - .עקפַאנ

 -(ןַאמ
 .ןעמענ

 (וָאקליסַאװ)
 - חקת ןוא םעג םלועל 5 |

 ןעמענַאּב טינ ןעמ טהעװ ןעמעג ןופ (1 -

 .(ווָאליסורּב) רעטייוו טעּב

 ,ם

 ץוח ןרָאװעג לטּכ ןעניז םינמיס עלַא (1 -- :םינמיפ } 
 -(װעשטידרַאּב) תולד ןמיפ

 .(וָאסירָאּב) ןמיס ַא טימ ןגיל ַא
 ךיוא ןרעשמַאל ַא לָאמַא זיא ןריפּפָא םוצ -- .הלוג

 .הלונס א
 -עג} .(ןישזָאלָאװ םויס ַא טכַאמעג טָאה רע - .םויס

 .ןןּכרָאטש

 יע

 .(וָאקליסַאװ ןציינש וצ זָאג יד ואװ ָאטינ ,גנע - .גנע
 .ףוע ךיא סע ,שילפ טגנַאלרעד'מ זַא רימ -- .ןפע

 .{ףוע . ןוא ףױא ןשיװצ טרָאװליּפש|
 עידָארַאּפ} .לטָאז רבוע ןיוש זיא רע -- .לטָאז רבוע

 .ןילשּכ רבו הוא
 ןופ . ,טגָאזעגיסנײטש'מ ,תחישע עשידיי -- .תורישע

 ..(לָאּפשינַאװ ךייר ןעמ טרעװ םיתיֵנעַּת

 .ּפ

 תיִנעַּת ַא ןופ רעסערג זיא ךרַאּפ ַא 41 - .ךרַאּפ
 רעּבָא ךרַאּפ רעד ,ןרעטש ןזיּב זיא תינעּת רעד| .(וָאליסורּב)
 .(ןרעטש ןרעּביא זיא

 בורק ַא רענייז זיא--ךרַאּפ ַא ואװ ,ומצעל בורק םדא
 .(וָאכולג)

 טָאה רע - .סעקװיטסָאּפ
 .ןתּבש םוא טגָארט| .(ענלַאש

 .(רעמיד) קזוח ַא יװ םינּפ ַא (1 -- .םינּפ
 םינּפ ףיוא עידָאדַאּפ | .(װערַאקַאמ) תושלח םינּפ א (9

 .ןתושרח

 עס סיעכהל וצ ףיוא םינַּפ ַא 3
 ןעניז תיב-םולש ןוא - הסנרפ

 .(וָאגינרעשש

 ףיוא סעקוויטסָאּפ

 םונלק 2. עקירנעטש

 6 מו

 .(ןוקיד עינָאלָאקו תונמחר ןייק רימ ּבָאה ןוא עלעגייפ ןײק טינ רימ ײז 44 - .עלעגײפ

 .(לװָאש) םעווּב .ןיא עלעגייפ ןײק טינ ךיז גיל 65

 ןטרַאפנדער ןיא רעטרעװכירּפש -- ןײטשניב

 . .(הָאגינרעשש) טייג סע רעװ ןוא טיינ סע רעװ --
 : ךיז טריצַאּפש'מ יװ ;קידנעעז ,תוכָאלמ-ילעּב יד .ןגָאז יױזַא}
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 סָאװ ,בנג ַא} .(וָאכולג) ךעלעגייפ טימ טלדנַאה רע 43
 ."ןסיװ טינ לָאז לגיופ ןייק, זַא ,םישעמ ענייז ןגעװ שלייצרעד

 ףוייפ ןסײה לָאז'פ יּבַא ,לװיט ןופ ןייז לָאז -- .לװײּפ
 .(רעמיד)

 טינ ןעמ טכַאמ רעטסנעֿפ ײװצ ּנילצ - .ר עטסנעפ
 טגָאזעג טָאה ױזַא) .(ןיטנַאטסנָאק:טלַא) ןינּב ןצנַאג םעד בור
 םיא טָאה סָאװ ,רָאטקָאד ןגנוי ַא וצ טנעיצַאּפ ַא רוּכיש ַא
 .ןןפנָארּב ןעקנירט ןרעהפיוא ןסייהעג ןגיוא יד ּבילוצ

 .(וָאקליסַאװ תילט ַא ןיא יולפ עטקַאבעג ַא יװ - .יולפ

 ,צ '

 טניװעג ןעמ זַא 44 - .טײצ
 .(ועוק)

 .(לּבָאנרעשש יּבר רעד זיא טייצ יד 9
 -רעּביא רימ ןפרַאד רַאפרעד ,זנוא טגָארט שייצ עטוג יד 3
 .(וָארוקסָארּפפ טײצ עטכעלש יד א

 -(ןַאמוא) סאמנ ךיוא טרעװ פעמיצ וליפַא -- .סעמיצ
 ןײק טינ טניה רע זיא 0 - א

 זיא סָאװ םענייא ןגעװ} .(ּבוג רעװעילהָאמ) רעקישיילפלעווצ
 -ן"ןעמעלַא טימ טינ,

 ךס ַא ןעמ טניװעג ,טייצ

 ק
 ּפָאלכ ַא יװ לכש ןוא ּפָאש ַא יװ ּפָאק ַא - .ּפָאק

 .(וָאקליפַאװ)
 ןקעל דרָאב סעמעװ ,ץַאק יד סײװ אמתסמ -- .ץַאק

 -(ץ"עגילעמרַאנ
 ענירעטַאק ןעװ ,ןעװעג ךָאנ זיא סָאד -- .עגירעטַאק

 .(וָאליסורּב) ןעװעג לדיימ ַא זיִא
 יא קעװַא טייג וק ַא 61 -- .וק

 טאש טנוזעגייז, םעד
 יז זיא ןקלעמ םוצ וק ןױמ

 .(עגלַאש) ָאד ערַארג יז
 הרימש םניּבר םעד -- רעפוק ןּבלעז ןופ - .רעּפוק

 עוּב סתגסזס ל"נרפ} (רעמיד) םלצ 0 םער ,לידנהל ,ןוא
 .ןטס0682 אקססז אה 84

 .ןשינעּביולגנײא} .טינ ןעמ טגרַאק ןָאק ַא ןופ 1 - .ןָאק

 יז טסעגרַאפ ,עדערעשט |

 ןיא ןרגּפ וצ ןוא ָאטינ

 סירַא טינ ןעמ טמענ ,ןָאק ןיא טינ טײּפשימ זַא
 .ןלטרעװנטרָאק} .(ועיק) ןָאק םעד ןיפ

 טנײפ טָאה טרָאק ַא 41 - .טרָאק "שימ ִש ַא ןו ש בייוו ַא
 .(ץענילעמרַאי
 רעסעּב טלַאה רע ,ןטרָאק ןופ טינ טלַאה יּכר רעד 2

 .(װערַאקַאמ) ךעלטיוק ןופ
 ןּנרַאפ עלַא ןשיווצ| .(רעמיד) טרָאק ןיא סָאװ זיא רע

 םלצ - לכיא רעד ךיוא ךיז טניפעג

 .ךעט

 -יהב) ףױרַא ךַאמ םעועּכ ןטימ ץַארק ַא - .ןצַארק
 ךיראטו םעזּב רצקה, :שֹיּפ םעד ףױא עידָארַאּפ|  .(וָאליס

 ' .{ףא

 ָש '

1 : : 
 5 : , לט 0

 2 ,טעאטטנעשט שאד יט יי



 א א א עי אי שא

 שי 4

 טקנירט ,תחחק טפעמ זַא (6 - .תחדק
 -(וועיק)

 .(ועשטידרַאּב) תחדק יח ץלַא ןעמ טנירק .טלעג רַאפ 2
 גָאט ןטייוװצ ןפיוא גָאט ןטוג ַא דיי ַא טָאה ןעװ

 .(ועשטידרַאּב) תחדק ךָאנ
 טינ רעּבָא ,גנידצלַא ףיוא טעייטפ טײלק יד - .םײלק

 -(ועשטידרַאּכ) הרוחס ףיוא
 טניװ) .ןלעװק רימ ןוא טניװ לנק רעד - .לגוק

 .ןץלַאמש טיט
 ינעװע עלהכולמ ענילק ַא יא דנק ַא 4 - .רניק

 -(עקרָארָאג
 ,ןפָאלש שינ יז ןזָאל ,עניילק .ןענייז רעדניק יד זַא 6

 .(ןכל-הדש) ןּבעל םינ יז ןזָאל ,םיורג יז ןרעוו
 .(װָארוקסָארּפ) .רסיק .ַא ןופ רעטלע זיא דניק א 3
 רעדניק ןוא ןדייר לעדניק יד .םיוא .ןענרעל ןרעטלע 44

 .(ועשטידרַאּב) ןגייוש וצ ןרעטלע יד
 םע ;סיױהג ןרעװ רעדנוק יד .זיִּב ,םיוא ךיז ףָאלש 6 '

 .(ששיװַאּביל ןָא ןעמוק רעדניק יד זיּב ,ןָא ךיז
 .(סעדָא) טינ טלעג ןייק טסָאק - וינעצומ-וינעצוק
 טינ טָאה'מ רעדיװ ,רעגרע זיא שינ ןעקמ זַא - .ןענעק

 .(לּכָאנרעשש)

 תיעיבר ןעמ

 ןּבָאה וצ הטרה ףױא לּפינק ַא טזָאל רע - .לּפינק :י
 .(נָאקליסַאװ) 0
 טַאלּב ןגָאלש טתג זיא עינכעק ַא טיפ - -עינכעק את

 7 .(רעמיד) '

 יה :

 עצנַאג יד רע טֿפעלש .,רָאה .ַא חור םעד ביג - .הור
 : .(וערַאקַאמ) .דדָאּב 2

 :(עניר) םנשַארּכעג יװ ךיור רעמ -- .ךיוד
 טלדנַאה .(ןבל-הדשנ ןפייר יד טימ שכַאמ רע -- .ןפיײר

 .|ךעלטנרָא .טינ
 -ַאמ) :לעמיר ןימ ףיוא ריא טגָאז סָאװ -- .לעמיר

 .(וערַאק
 -ירַּב סרעטומ רעה ףיוא ןטָאהעג ןעניז - םינב-בור א

 יחא ירחא םיכלוה םיִנּכ ביר, :שידומלּת| .(ועשטידלַאּכ) רעד
 .ןיםאה 0

 .ןשינָאריא| ןעורּפ ןֹוא ןעור טרָאד לָאז רע - .ןעור 4
 עשלַאפ ןטיּכעגכױא :קער א יװ טכַאמעג - קער 4

 .(לּכָאנרעשט) דרעפ עטעכננעג ףיוא .סעיצַאנגיכ
 ,לקעװצ א ןטרָאה ןופ ,לקעלפ ַא טענַאד ןופ -- .לקער

 שנָאז יװַא) .(ןבל-הדש) לקעד ַא ףיוא דניק ןיימ ןייז .ׁשעז
 :ןבננו א

 קאיפר  ןייק .ַאשנ ןיא יהיפ-יהיש ןופ 6 - .האופר
 .(ןבל=הרשנ .{האופר =|

 א טא שי א יה א 4 1
 וע יט א שי א א לא איד יז יע יי /

 ןטרַאסנדער ןוא רעטרעװכירּפש - ןײטשנינור

 מ טלָאװ ,האופר ַא ןייז לָאז םיליהת ןעװ 2
 .(רעמיד) .קיטּפָא ןיא .טפיוקרַאפ

 ; ןשיװצ ליּפשטרָאװ} .ןתוה וצ טייג רע - .תור
 .ןןסירעצ ןוא

 יסַאוװע הכושּת יד יזַא ,הלאש יד יװ (1--.הלאש
 יקפָארּפ) הבושת עּבלַאה ַא זיא םכח?תלאש ַא 6
 וא) .טײג רעגייז רעד ,טנערּב ּבושש יד -- .ּבוטש
 הַאװ טינ טרעװ ירכע לטײש ַא ןופ - .לטײש
 ֿ: : .(רעמיד
 וא ,ןײטש ְךיִז לָאז ,טײטש'מ סָאװ - .ןײטש

 ועפשנע ױזַא) .(םערָא) ענעשעק ןיא ךיא גייל ,טגיל'ס
 .ךָאה טײטש סע ,שטײטס :עגַארפ רעד הוא בנג
 שש .ןק יבוננפ אל

 -ענײמ זיא ,לוממילש ַא ואװ 4 - .לומ-םילש
 :  .ןתוחמ

 ךיז טפיירעצ ,ןצנַאט רע טייג :לזממילש ַא 6
 ו .(ץעינעמַאק) סענורטכ יד םירמו-ילּכ

 ו .רפוש ַא יװ םחק - .רּפוׂש
 / וצ עיומש ןֹופ םהַא טײג רע -- .עינומש

 .ןױשַאליּפ 'ק ַאיטנָאּפ םָאי ל"נתפ) .(רעמירו

 ע5 , ףוא עירָארַאּפ| ַעּבַאּב החמשּב 4 - .החמש
 .ן'הּכר

 (ד .(רעמיד) |ק"קּכ| עקעקּב החמש ַא 6

 ) ץכעקעמש ַא טָאה השעמ יד - .ץכעקעמש
 ןו : .(לָאּפשונ

 ןיא לוטש ַא סע טפיױקרַאפ רעװ -- .לוטש
 .ןסרעלקעמ יד ךיז ןעלטרעוו ױזַא

 ּפָאק  ןופ .טדער רעטסוש רעד - .רעטּפוש
 .(וָאקליכַאװ) עטעּפָאל רעד .ןופ רעקעּב

 טָאג זיִא םעד ,לכש טָאה סע רעװ 64 - .לכש
 .(וָאגינרעשט)

 : .סניר) .לכש קינײװ ןוא .לכיױמש.ליפ
 זָאדַאּפ} .(רעמיד) ןעמוק טעװ ךוש ןיימ ןעװ -- .ךוש

 -(ןעמוק טעװ הישמ ןעוו

 א ,רמש רעד םימ ךױ טנרק ןעמ וא - .רונש
 -(ועדַאקַאמ) טסניד רעד טימ םולש

 ניס :רַאּב ןפיוא ןרָאװשעג ּבָאה ךיא 1 - .רעװש
 עג ּבָאה ךיא ןוא ,ןגָארט טינ ךיז ףיוא הלבנ .ןייק לָאז .ךיא
 ַא| .(וָאלקש) .ןגיל טינ עלענעווטסימ ַא ףיוא . --  ןרָאװש
 8 ךז טנעל לי ַא ןעװ ,ךעלגניײרדח סא ךיז ןהנעט
 ו .ן"התיכ , ןייז ףיוא טנעה יד טימ

 ןּכָאה רעטסוש .ןוא .רעדיינש 9
 (ועשטידרַאּב) רוּתי ןענעבנג טינ

 א

 ררח

 : ףיוא

 ןעמ

 יב  ןרָאװשעג
 4 8 יניס
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 טעװפ : הלעמ ןייא רָאנ טָאה טעּכרַא יד -- ןּברַאטש
 .ריפָאש ןּכרַאטש .וצ טייצ ןייק  ןייז .טינ לָאמניײל

 ױזַא) .(םעדָא) טינ ץַאש ןייק טָאה ץ"ש רעד -- .ץ"ש
 -ץןוח ןטכעלש ַא ןגעװ ךיז ןעמ טלציװ

 .(לװַאש) לפיידש ַא טלעפ םיא -- ,לפײרש
 ךיה רעד ןיא טיפש םִע רעװ - .ןעײּפש

 .(עינדָאק) םינּפ ןלופ יַא ךיז .טײּפש
 =אב/ רעד .

 06 םיפ

 .ּת

 לויטש עשצוּפעג ןוא הרוהס ןוא הרוּת 44 -- .הרוּת
 .(ועשטידרַאּכ)

 .(עלַאּפש) תוכרּכ יװ תוללק רעמ זיא הרוּת רעד ןיא

 .(הָאקליפַאװ תינעּת רענעטָאּכעג ַא 6( - .תינעּת

 .(װעינַאק) תינעּת ןיימ ןטסַאפ ביוחמ טינ זיא דענײק (2

 דיי ןופ עיםישש ךנו-נ יד
 ןופ

 דנַאטשַאּב םעד עגונב ללּכ רענעמונעגנַא ןַא זיא םע
 =םיוא ןיא עיגָאלַאפרַאמ ריא זַא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ
 עשיטקעלַאיד עשטיידכיוהלטימ יד ןופ ןדָאּב ןפיוא ןעמוקעג
 טלקיװטנַא ךיז טָאה םיסקַאטניס רעד עשז-=ןנעקַא / ,םעּפורג
 ןוא ןכַארּפש עשיווַאלפ יד ןופ העּפשה רערעקרַאטש ַא רעטנוא
 רַאפ גנוניימ עקיזָאד יד רעּבַא טלַאה ךיא .שיאערּבעה ןופ
 ןטנעמעלע עשיװַאלס יד ןופ ןּבײהנַא לעװ ךיא .קיטכיר שינ
 =ווַאּב עכלעוו טָא ָאד ןענעכייצרַאפ .רעשרָאפ יד ,שידיי ןיא

 : ןטייהרעד
 יהעשטיײד, שיפיצעּפס רעד שידיי ןיא טלעפ סע 64

 םעד ןקורקעװַא סָאד ה"ד) ץַאזײּב םעד ןיא רדסטרַאװ
 ערערנַא ןיא ךיוא יװ ,ָאד רעּכָא .(ץַאז ףוס ןפיוא וויטַאקידערּפ
 ןעיײג יז :זיירנ ןשיגָאלַאדַאטעמ ַא רעשרַאפ יִד ןכַאמ .,ןלַאפ
 רעשטייד . רעשירַארעטיל .רעקיטייצטנײה רעד ןופ םױרַא

 =יוצטנייה יד ןופ ןוא שטיידכיוהלטימ ןופ טינ ןוא ךַארּפש 6
 רימ ןעניֿפעג רעּבָא טרָאד = .ןשינעדײרטקלַאּפ עשטייד עקיט

 ,ץַאויב םעד ןיא רדס-טרָאװ ןטריטקיפ גנערטש םעד טינ -
 62 151 טש1061226ח06 022 1סזװסח :שטיידכיוהלטימ ,לשמל

 זיא םע == 40 5108 תגסח0ס 5106 16156 ות 0126 טט6 א
 ןיא עזייר ןייז ןעמענרעטנוא לָאז רעצעמע זַא ,ךעלּביײלגמוא-

 =לֹּביּב סרעטול ןיא ,(624ז2. 250:3) שינעטסיוו רעקיזאד רעד

 וע2הזסמ0 0000 6969 191 ֹוח !הזסזמ :גנוצעזרעּביא
6126. 

 ,טינ -- רענייק ,טינ -- ןייק :נונײנרַאפ עטלּפָאט (2
 :םירעטקַארַאכ ַא תמאּב עקַאט זיא סָאד ,ווײזַאא ןיײק--ָאטינ
 טינ טייוו רעּבַא . ,ןכַארּפש עשיװַאלס יד ןוֿפ ךירטש רעשיט
 1291 םט 26106 :ןטקעלַאיד עשטייד=םורד יד ךיוא דמערפ

 ,ווײזַאא ? 5002006 תוו
 ,רמלמ ַא ןייז טסעוו : טרָאװכַאז ןופ גנוזָאלכרוד יד (3

 :ןעגנדנעװ עכלעזַא ןעמ טפערט שטייד ןיא ךיוא רעּבָא
 ,("טסוַאפ , ,עטעג) םֹומ ט0606/ 112ט/סוע) טטס06ז 9ס0סח

 ,ןרעק .פ עז) 1106 806060 סֹוח 16/60זגװוחו 86411691

66 06019606 ///42 //450). 

 :םפליה ןופ טרפּב ,טרָאװגָאז ןופ גנוזָאלכרוד יד 4

 אק ינעגוועי יפַארּפ

 .םיסקַאטנימ ןשי
 (דַארגנינעל) ווארַאג

= 

 עשיגָאלַאנַא ןַא רעּבַא .טרָאװטיײצ
 ; םיסקַאטניס ןשטייד ןיא

 ךיוא רימ ןּכַאה גנוניישרע

 ןסה םֹומ 1 8906!
 תז 510960?

 ןסה 6וסה סתוסח?

 =ַאּבמוא רעד טמוק (א רעּבָא .וצ ןָא ווימיניפניא (2
 ויאיס : לשמל ,וצ טימ טפא ץנַאנ שידיי ןיא ןפוא רעטמיטש

 טפערט שטייד ןיא ךיוא (ב  ,ןרָאפוצמײהַא . גנונעפאה א ַאד
 ,501/64 רעטרעווטייצ יד ךַאנ ,לשמל ,וצ ןָא ןוויטיניפניא ןעמ

 ,ו"זַאא 0160, תחפפסת, אסמתסת; 00ז168/ 60

 512221660 9606מ, :יװ ,ןקורדסיוא עכלעזַא ןיא וצרעד
 ,א"א 510268 ט1ס/טסח

 ןיא ןעמויװַאלס ערעכיז רַאּפ ןעמ ןעק םורַאײװַא
 =רַאפ ןופ ךיורּבעג םעד :זיולּב ןעמעננַא םיסקַאטניפ ןשידיי
 םאד םייוו ךיא :לשמל ,רַארג-ךײל:רַאפ ןכַאנ ןופ םרָאװי

 ןג שוסחו 10 1616 :שילױּפ טימ לגײפ ,ריד ןופ רעסעּב

 ךיז ןעמָאנָארּפ ןטרעקעגקירוצ ןופ ךיורּבעג רעד ;06 61606

 (טליקרַאּפ ךיז ּכָאה ךיא ,ךיז שַאװ ךיא) ןענצזרעּפ עלַא רַאפ
 ןופ ךיורּבעג םעד ;ווײזַאא זועְנַס 8 0 ןיא יוװ יוזַא
 ןוא -- ,םיא ָאטשינ ,לשמל ;גנוניינרַאפ ייּב וויטינעג םעד

 ,ןטייקיניילק עשיטקַאטניס ערעדנַא עקינייא
 מזיאערבעה יד ךייש זיא סָאװ

 ךעלטנייוועג ןזייוו רעש רָאּפ יד זַא ,ןענַאמרער ךיא ליוװ ,םיס
 ;ןלַאפ ערעדנווַאּב יד טָא ףיוא ןָא

 ךרוד עסזסטזח 110/(טחג ןופ גנוקרַאטשרַאּפ יד (}

 =ענ טינ רע טָאה ןעיירש :לשמל ,םיא רַאפ וויטיניפניא םעֶד .
 ןשיעהּבעה םעד אפ א אד ןעעו רעשרַאפ יד = ,ןעירש
 ,ויּתבתּכ בתֹּכ :ותוותועטּפ 2090/ט/09 5. סחוקװג סע

 ?נאק=טקלַאפ עשטייר א ןעו וצ ַאד ןיא רעקיטכיר רעבָא

 טחס ,(ןילרעּב) 14016260 411604 סז 9000 :עיצקורטס
 =ַאר רעטעּפ ײּב ,(ןילרעב) 0גטסזװ 0461{ 085 שסוו|
 ,,8ט6ז {טמ 1ט6 1סח'פ חו{ (,0169696ח") :רעגעז

 בקַאטניס ןשידיי ןיא ןע

 ןםוס ןו061- .מ ,רעשרַאפ עטסיינ יד ןופ ,לשמל ,עז 1

 ,195 ,1924 ,ןיוו - ןילרעּב ,8016 90,606

 ,םעוימ
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 +םטײקירעהעגצ ןטריטקעלפ םעד ןלעטש םָאד (9
 ,טרָאװטּפױה ןייז ךָאנ ןעמָאנַארּפ
 =ײז רעטעפ םעד ןּבײרש סע טעװ רע :לקיטרַא ןטימ טמוק
 יד דמערפ טינ ךיוא ויא גנולעטש-טרָאװ ַאזַא רעּבַא .םענ
 רעדנַא ןַא לסיּב ַא טימ --- תמא ,ןשינעדיירסקלַאפ עשטייד

 זחֹוח ט206ז פֹוח 085, זחֹוז זחס0סז 6ז 216/, :עיצקנופ
 .46ח0 8106 06

 ןשיוצ דיישרעטנוא םעד ןופ ןדניוװשרַאפ םָאד (8
 =נוא ןײק טינ ןעק שיאערּבעה) טקעּפרעּפ ןוא טקעפרעּפמיא
 רענעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןעמרַאפ ערעדנוזַאּב ןשיווצ דיישרעט
 עּפורג עשינַאמעלַא ןוא עשיכיירטסע:שירעייּב יד רעּבַא ,(טייצ
 עכַאפניײא יד ןריולרַאפ ךיוא טָאה ןטקעלַאיד עשטייד יד ןופ
 ויולּב ןטלַאהעגניא ,טייצ רענעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןעמרָאפ

 ,טקעּפרעּפ ןטצעזענפיונוצ םעד
 ןויטַאלער םעד ןופ ךױרּבעג םעד ךיש זיא סָאװ

 ,לגניי סָאד, יװ ,ןעגנודניברַאפ עכלעזַא ןיא סָאוו ןעמַאנַארּפ
 סווס- ןשיליוּפ ןטימ לג"פ) "ןגָאלשעגנַא םיא טָאה'מ סָאװ
 עסיוועג ַא טָאה ָאד זַא ,ךעלנעמ ויא ,(ס24, סס 80 קססוו
 -רעד היאר םלַא .רשא רעשיאערּבעה רעד טַאהעג גנוקריוו
 רעד ןיא גנוניישרע עשינָאלַאנַא יד ןעגנערּב ךיא לעװ רַאּפ

 '08 ןעמָאנַארּפ רעד ואוו ,ךַארּפשסקלַאפ רעשידיי-שיכירג
 ןושל וצ ייס גנודנעװנַא ןיא ןרָאװעג טכױרּבעג ךיוא זיא
 לַאצרעמ רעד וצ ײס ןוא טכעלשעג ןלעטימ ןוא הבקנ

 .טרָאװטּפױה סָאד ּביױא
 ןוא (86שט6 065 613065 2ז600365, 1890, 11// 292 עז)
 ,גנוקריוו רעשיװַאלס ַא ןגעוו דייר ןייק ןייז םינ ןעק סע ואוו

 םָארטש רעשיאערּבעה ןוא רעשיװַאלס רעד רעּבָא ּביוא
 יד ןיא עשז סָאװ ,סיסקַאטניפ ןשידיי ןיא ךַאװש ױזַא ןענַיז

 וצ םוק ךיא ?סיסקַאטניס ןקיזָאד םעד ןופ עיכישס=דנורג

 .כױהלטימ עּבלעויד ןענײז סױַאּב ןייז זַא ,ריפסיוא םעד
 ןּבָאה םָאװ ,ןטקעלַאיד ערעדנַא יד ןוא עשטיידלטימ ,עשטייד
 =קעל רעד ןוא עיגָאלַאפרַאמ רעד רַאפ דנורג םעד טגיילעג
 ןטכַארטוצנײרַא גונעג ךעלקריוו זיא'ס ןוא ,שידיי ןופ קיס

 ןיא רדס-טרָאװ ןופ ןצעזענ יד ןיא רעמַאוקרעמּפיוא ךיז
 ידּכ ,(21552965212) ץַאו "ןקידנגָאזסױרַא , םעד ןיא שידיי

 .עדייּב רַאפ זיא ,לשמל ,יױװַא ,ןגייצרעּביא וצ ןירעד ךיז
 :ללּכ רעד שיטסירעטקַארַאכ ,שידיי ייס שטייד ייס ,ןכַארּפש
 יר ןופ רַאנ ,טקעיּבופ ןופ טינ ןָא ךיז טּבײה ץַאז רעד בוא
 ררס-טרָאװ רעכעלנייוװעג רעד טרעװ ,ץַאז ןופ רעדילגייב
 ןוא ,טרעטשעצ (טַאקידערּפ -|- טרָאװדנַאטשמוא -|- טקעיּבופ)
 -| טרָאװגָאז-!-טרָאװסדנַאטשמוא) עיסרעווניא ַא רָאּפ טמוק םע
 =רעּפ רעה ;:ללּכ רעשטייר רעד ,לשמל ,רעדַא ,(טקעיּבוס

 עסזסטחח 1/- ןשיװצ טלעטשעג טרעוו ןעמָאנָארּפ רעכעלנעז
 ןעניפעג טינ םיא ןלעו יײז) גנונײנרַאפ רעד ןוא םווטזו
 =טייצספליה םעד ןשיװצ (516 ש6106מ !המ מוסהו /מססת
 עג םיא ּבָאה ךיא) קגזווסוקוטזמ ןנז2616011/ ןוא טרָאװ
 ,וײוַאא (וסװ 0406 !װח 969606ת==ןעז

 ננוכהעמאב
 יד ןשיװצ ןפורעגנָא ײווירּב רענעפָא , סרענללעק .ל רָאסעּפַארּפ זיא המדקה רעד ןיא

 הליחתכל ןּבירשעג רע זיא ןתמא רעד ןיִא ;שטייד ןופ טצעזעגרעּביא ןענייז סָאװ ןעלקיטרַא
 .תועט ןקיסַארדרַאפ םעד טא ןיז להומ רּבחמ םעד טעּב עיצקַאדער יד ,שידײ ןיא
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 אי



 אאשוו

 זח811סת, {ח6 הטזהסז {הותאפ {הופ טססא 16 2120 קס6
 {סע ססתוזוטט11תק 10 5876 תמטשסה 1/06216 10 ?ט6טז6

 ןתט6508810/5 םטצ 8ֹוטֹותַע 8 ןופז 01 ןק18065 ֹות 1060- -
 . עסוט 00808016:5 1026006/ ש{ה {ה6 !סזתהת {ז8ח-
 סזוק6סת, 85 ש6/| 85 {הסוז !1טתקהזוּבת 806 51גט
 תהזתתספ. 1 הס 1804 1021 {הס /סשוֿפה תהתתס 15 8|שּבָצב
 4601066 !עסזת 106 01065+ 80ק618ס0ת קעסט65 6

 010 886 01 {הס )690 5614166015-

 37. 0זועות 01 2 {הזחווע 0? 26ט6ז05 זחס2חותַש 2000 טצ
 א. 021104241, ששגזפגוש (קק. 545--278)

 0508 8 תוסה תת8161181 601160466 ?זסזח 9140150
 146086ט/6, 204 8ת016ת! 8תס 11006?ת, 85 6061| 5
 {זסזת ןוטותק 52660ת, חס 8ט/הסז 16815 44 תוסססזת
 צוססופת 86ט6:25 זת68תותט 206, 4:801ת6 !הסזת ות
 (6זזוּבת 01816069 24 {װ6ס 6ת0 01 1ה6 8/0016, 8ת
 גתססא 15 2וטסת 60ת18ותותק 6/ץתתס108ץ, 86088קתע;

 80 קע60156 56086 07 106 ט0045-

 38, 200061105 01 {הס 7146ופ0 011.062 סָצ זה. 0ט+חוגחי
 1.062-11696 (קק. 577--388)-

 ך'תס 8/60016 םוטספ 8 5ת0סת6 6650זקסת 01 11
 {הס 90ט045 000שז0ת8 ות {הס 3146ו5ה 011,002 16
 סז8תוס 285/5 01 {הֹוּפ 0181604 1 טסזע תסבז 106 םת-
 שפה סתס (2ט6ט/21ו6ץ; תה58ו6ש); טט6 תח664 תסתס;
 ןזטסש156, 8 6156ת01 16ת06תסע 0? 61װ10תק121ת8 !סתק

 טסט619. /6װע 1ת16065114 8:6 106 קעסחטתס1800ת3
 ןסתק / 2ת4 / 10תק / !טזתפ 1תוס 8 ם/קהזתסחפ (6
 {הס טסש61 ות 8021: 56 ) 8146 66018| 00תפסתמתופ
 טט0:156 8 קטז טסש6) (1146 (06עװװ. 5/0/) 15 קע856ז-
 ע66 ות 01הסז 08565. 1 06 קזסתטתס181100 07 / (0806,
 סז ן2818181260) 2150 86ט6ת05 סת 106 קעץ,

 50טת8- :

 39. םסס!סחפוסח 0? אסשתפ וח 1166ו5ה ס} 2. 8256
 : ישזומס (קק.,388--412)-

 .66ת6081 תסתתהעא5. 21580ט6812ת06 01 4106 4
 0856. (סזחק8זוּפסח ש14ח 0106 180888265. 16 8ת810-
 005 46ט6/0קזח6ת! זת ע10015ח גת םק/ופח. 16ז8נת5
 01 {הס 0626 6661605/0ת. 106 646016ת9וסת 01 קעס-
 עס תהזוספ. 50ז16 606148115. 106 ק!טנ8). (סזחקּבסת
 ט0{ה (06זזװ8ת ק!טז8|/ 106 6ת01085 -ת (-6ת) -60
 -69, =ם8ת, -ֹותת/ -65 (= -015). 2118! 101ת066 טֶצ
 טזמו8ט+ 5187 1תטסתסס. 21)ש:8/ ?סזזופ 01 26/ט/סש

 8תס :8װ:810 תסטשתפ-

 40. 0חז681510:66 תזסצסחטפ סע !. חטט10816/ח, 0160184
 (קק. 411--426)

 8 1154 01 קזסטסזקפ תס+ 0ט0166 םקֶצ 86/זת516ות
 ות הֹופ 2686 00116000ת. 106 זתּב)סזֹוּוע 8/6 !זסחה
 טא?81תס, 0165 !ז?סזח 1/146 5518 8ת0 1,188.

 41 חס 0016 0660112ז1065 07 {הס 3166ו5װ ֿפָצתֹוהא
 סע םזס+ ם. א292001/ 160108ח860 (קק. 425--428)-

 ף'הס הטזחהסז תו8ות!םותּפ 1081 זתּמתצ קחסתסחוסתֿב
 01 ל10. 5ץת6הא ט5ט811/ 60ת51406/660 25 1650148 1
 ןהסקזסש סז 5180 1ח11ט6תס6 806, 168|ץע, 01 8 1121.

 סז 1י{ת (06:תו8ת 6181600108) 0118!ת.

 יי ר א

 אאשו|

 31. ט(סזשפ 206 16/ס0חװ5 661166 טע עו. שש. (קק. 507--214)

 1) 182 קסקטוהז ססזוקּבזוּפסתּפ 0? ׁשטסֹוק (21
 51/104 01 (זס8תס) טָצ 3. 2 64 ו

 2) 80 שס;05 ??סזח (חס טסס8ט|זִע 01 0966
 ((032ז018ת8, 4154:106 01 טג!תס) טָצ 8. 28מ1תסט110/-

 32 ֿפעחסחַעװחוֿפ 0? ''0621:092* טצ . םזטמטבטזמ, ט?!חס
 (קק. 515--520)

 106 8ט+תסז 01 8ת 8/0016 ת {הס "שהזפקסטסז
 ע10015ה6 158ץ6טתפ', 1867, גאס 39, 4ט0466 {הֹוזֹשִע
 פעתסתעתתֿפ 01 {הס עסזק "10 2684" 25 8 קז00/ 1
 {חס תוסה טטסי4-51004 01 {הס 3160/9ח 1880826. 6
 טז656ת4 8/01016 8/069 82סש+ 100 תסטתפ 8ת6 טסז05

 01 {הס 5806 תוסהתותק, 100501/ !זסזת ?ש8/58ש-

 33. 02ז6-21געסזפ 2'סזחמפ סַצ 5. 601016ז,0104512364
 (קק. 319--324)-

 8 60116060ת 01 29 {סזזופ ש0נ1סה 8/6 !ת טת}-
 ט6198/ 156 ֹות {הס הט!הסז 59 8006 !סשת- 1865

 טס+ה 01 08/05 8ת0 0? "זתסט65" 806 2/טסת-

 34. 50חװ6 1.616סח9 {זסזו 406 60ח/6580066006 1614 קע 4.
 }. םמזסתזסוסה 6466 סע םז. 0 סזטתש310 (16חתג

 (קק. 323--354).
 דימ6 ם0ז65/0ת46ת0ס6 קט82115װ60/ 15 6:/18ת 0?1זה
 8 תוסח 0011604/0ת 01 ט801065 000טז16ת15, טט100/ 6
 661406 ת6061066 !{עסזח 2101 /גטז 26תמסז. 1{ 00ת-
 {8ותפ זוּהתצ 16006/5 שת066ת טצ 2/..{.. התסתזסוסתע
 8תס 10 הֹוזת טצ הופ 116ת05. !טהזסתעסוסה הוזתפס1/ 5
 טט61| 85 תתס54 קסזֿפסתּפ ת06ת110ת66 ות 106 6001168-
 טסת06ת06 ההטס 266ת םסעה 84 3/00ץ, 106 21תח-
 ק1806 01 םז. 8. 18ת08ש, 8ת0 {װ60610ת6, 106 6
 ססחזתוטט165 10 8 06018!ת 468766 10 {חס תופ?סזיקע 4
 {סשת, שחוסח כז 1.8ת68ש 085 4651/05 10 6146 0ת06-
 ןח {הס 6610 5 ןקס5565510ת 1166 86 0
 5סזת6 1תתקסז18ת! 161165 01 15880 1068810, םהתסת-
 ז610סת'5 18106/-ות-!הש שתוסה תס ש0| קטסופה שהסח

 סטקסז;?טתגזע 011615.

 35 28 חח0420/0ח9 206 (0105565 !ח !1סטזסש 206 0+-.
 תוהתטפסזוק{פ 01 {ה6 168 ס6ת{טז} סצ 8 21ת96/8!טחו

 ששגז5גש (קק. 853--2338)-

 ץזסזת {הס 1015 01 טש?8זפ860 00טז/5 (1433--
 1437) {הס 8ט1ת0/ 0ט0165 זתמתק תהזתספ 01 )665
 8ת0 0165 טע6/6ת ות !/סטזסש 008080465. 118 0
 {סטתפ ֹות {ה6 !סזזהסז 011 8זסחוטספ 01 ?שהזּפבש 50-
 זחס 51ת816 ק8ֿזסתזוסת+ 168065 01 !סטזסש 1816 תוה-
 תטפסזוק{פ שנ1ה זח8זותב| תס169 ֹות 616 9106ו50 800

 116מזסש.

 30. 106 6608ז2201021 ןא8זחספ 0? 626000510ט2414 6
 {װס 846)סומ/ת2 80ז26ח12ח6 ות {הס ןסשו5חװ 500ז065 טצ
 טז. }. 12811001, שוסתתג (קק. 837--546). עו

 16 5ק610תק 01 {ה6 2608:8ק0108| תהזה65 !ת
 הסעזסש 800 310015ה 600טז16ת45 085 680560 4
 61100014165 10 זמּבתצ 500018/9, 8ת0 10 106 8ט?הסז
 ןווזחפ614 טטתו16 טטסזא/תק 81 הוּפ 2000 "480018556 6467

 ט/16ח6/ 2ט06ח ֹוזח 17.טתס 18.90ח.", 60160 17.
 ןוהשותק ֹות תחֹותס {הס 16תס 216 0116060 טע 27.
 18ת08ש 10 6עסזק 5016ת41110 תתמת גת שת! 01 1ח10/-



 או

 8ח8109/ 01 תו68ת/תע סז !סזתו 1 הס זוּהןסזווע 0!
 תסטתפ 6תסותק וח -/ 8/6 תסט66/ (6. 8. 645 7
 "855", 045 16/// "40816"). ןח {הס 0406 2600615
 {תס 1ת06ת06 01 {ח6 !סזוח ההּפ 0166 2660 51/0ת-
 קסז (המת 116 תמסהתותק (01 םזטקזמּהתת פ הססעע);
 {חס/6/סיס, פטסה טט0005 85 0045607 "ס8ז02 268ת'

 (?זסתה (06/תתּבת /20645/0ז70) 8ש6 זחהּפסט|זתס.

 27. 0606412 206 500ס|סזחו- 2/סץאהסזחח ס} הא. 2גץ;261
 יע גזפגוש (קק. 263--286).

 26?סזזותס 10 8 תו816018| 85 ץס/ טחאתסששתג 6
 8ט+חסז 065001065 106 תחט4ט8) 0//2618ת5 26160660 6
 {טטס 8068! 3100ו50 טטז1165: 060612 (6686 ֹות 1915)
 8ת4 50016װװ-2/6ץאתסזח (4686 ֹות 1016). 2146 חה-
 טֹותַט ט0004460 116קע66ש 10 זחסזס {הבת {6ת ץס8/5
 06/642 תת806 חוֿפ 1056 80ט68:8006 85 8 3100ו5ה
 טע1466 םע קטע|פתותע תופ 2886 2026/5/ ֹות {וס
 "ססקט)8ז !,טז8זש", 6616 םצ 50016װ0-816ע8װסזת-
 תסשסטסז, 6 וע85 601558115060 שט6ה {ה6 6600ז5
 ההטותפ 015080660 {ה6 שסעצ םטצ פסזװ6 8146:840005:
 50 זתטסה {הס 8/6816/ וע85 015 1ת016ת80ס0ת שחסת
 5ה0ס16װװ-216עװסתת קט2115װ60/ 8 זחס54 טח!הטסט; 6
 סע10006 01 הוּפ 00116000ת 01 קסם?!ז} שהוסה 80מ68-
 ז60 8 1660 ץ68/5 8146. סת 106 0{װסז ההתס,50.-4.
 085 הוקהֹוש 10012ת8ת+ 26 261642 !סטתסותק 8 ק6010-
 01081 01 תופ סשת, 8ת0 00ת5106:60 1406 000106 1
 165 תּהזתס '9100/950 1טז8זע" 8 ןק18818:ופתװ. 1 06 6ת-
 זתוזע 00ת60תט60 10? {ש6תֹוע ץס8ז5 8ת0 010 ת?
 06856 10 1910, שהסח 204ה ה80 2660ז16 18ז00ט5-
 םטזותק {הס 1856 ץס8/5 01 {הסֹוח 1165, 1066 סטסת
 85 פ0זח61װ/תק 1146 211660ס0ת 266ש660 {הסתחע

 6506018|// סת {הס ק8ז6 01 50.-8.

 28. ןגססס שסוו'פ 1168ו50 (0105365 סע אה. 1,801, ץז1חס
 (קט- 285--988)-

 706 800016 00ת18וװפ 1100ו50 2105565 !זסוה
 {חס "םספקסמפ657 (ש6ת106 1549) 01 28טט1 2800
 טעס1, טטחס 11066 זת {חס 1151 0817 0? {0ס 151 06ח!טזצ-

 29. 8 םזסטוסזמ 0? 171668ופה 5861109 טצ 83901/ 5. 86ץ-
 1ֹות, !חאטזפ8 (קק- 289--990)

 ךימס הט+הסז {הותאּפ 3140ו5ת 5ק061ת8 0ט806 0
 828ת0סת {הס טו6שמס1ת 102! 0105 01 4062:6ש
 סזוקות 080 {ס 26 5ט616 85 {הסע 8ת6 ֹות 11סטץסש: 4
 16854, {װ06 קטהסת600 50610ת2 סזתק/סץעס0 ֹות 0106ע
6 16 065/06 80/0/0060 26 0} 01806 08565 
 סתס  מָצ שבע 01 הזקטזוסתסש 1ה6 8ט:הסז זתסתסתפ
 {חס 1804 1184 106 ששסז09 2סזזסט66 !?ץסזה 1160/6שש
 ןת {הס 18!ז00010 ק6/100, קָש 146 2665 02
 2/8/0816 טשס6ז6 5ק2616 קע !תסתת ֹות 8הת 4820
 ש8בצ/ ששה 580318 תס+ {הופ 648חװ216 26 0

 טצ ט:6566 7

 30 1016װ65 508995 סע 5. {6םחובח, 0(6גז5גש6
 (קק- 291--308)-

 16 404065 ֿפטח9 קע 1016ט65, 0541 !עסזת ׂש08ז-
 586, 806 2/טסת. 1 0656 50ת85 00ת48/ת 8 |1טס1} 86-
 5סזוט11סת 01 {הוסטס5' 1116. 140165 86 800660 10 סטסזצ

 תטזחמ6!.

 אש

 /  סעסתפ. -- ךוס סזֹוות 01 {הס שסזס !שוות הּבּפ 266
 010168 סשט6 טע =. 50006628תפ (25 { עסתת. 211.
 .אאֹזשי 581: ןוצ6ת ((00 . 1ס1?טת) = תסנ{טת = !(6ק?טת15.
 / 14 פחתסט140 26 80060 {026 סתֹוע {הס 106001-
 6860ת 01 /6010/// חס /01/0 סצק|8ותּפ 1066 4
 8501 08115 {ה6 5806 86ת-1 8זו!עסמ ןויטונ, שחוסח

 15 {06 0106 !סזוח 01 {וס 58ח06 טטסזס0 (020/4/) .
 : ?'הס {סזתוה /601::// 15 11001460 10 8 50181146ז-
 /  תוֹוסעְע (פסזוס ק18065 01 406 101510045 01 7605
  ןאתפא 806 !אסטחס); ֹות שֹהוסה {ח6 008551010 500001
 01 !4װ8286 ק;60805. 25 4066 620515 8 קסקט|הז
 / 1686ת6 01 {חס 10טת06/ 01 {הֹוּפ 50ח00/ 5ֿהװֿסָץסז
 / 28וזתהת, ֹות טטחוסה {הס 18תוטאֹה קעפ 8ת וזחקסז-
 / 4804 ק8ז, {הֹוּפ 60/001406ת06 01 ק1806 4065 00{ 5661

 | סט 8 800106ת18).

 - 29. 186 4 ר םוס4/סתבזִע 206 145 0סחו-
 / םווסח !סֹות ן.וסתס'סז טצ ?. !אסח;, שווחס (קס.235--250)-

 : ןה {הס ןוטעּמזש 01 106 טתוטסזפווע 01 ץ1/תס ,6
 8ט6הס; {סטמס 8 200816 שהוסה 8טק68:60 ות 7
 / 81 טג!תס, 8תס ה8ֿפ תס!+ 266 106ת410066 ות 8תע

 : טופ|וסזיםקהַצ- 16 2685 106 801216 62
 א .5!סשחֹוא טס158/ ש ן62עאט 2עססש580-תוסזח16011ו

 0 עכארּפש עשטַײט שעדִיי ןיא ךוּב רטרעוו עשיליוּפ
 ףיהס ססזחוקנ|6ז'5 תּבזס 15 הזעס 1,סץֹכ טסת 2008-
 . הגזת 1וסח-םסז (שחס 0215 /ותחפ61/ 1.6טות 240218-
 . פתח {ןסת-םס; ות {וס ק161806) 106 ?קחסזס {וס
 / 66/805 01 {הופ 1005 טטז6/ 8ח04 106 סזֹוָקֹות 0

 / הֹופ תזסתסה תבתמס. !טאהזהֹותותק {ה6 600טז16015
 / {הס שווחס 14808} 0? {ה6 101{ה 06ח!?טעש 1606ח09ע
 {סטח6 ֹוח {הס 54816 !זסהוטס5פ 01 ש?ןחס {הס 8ט6תסז
 א 80/055 פסזוס קהקסװֿפ שהוסה {הזסש 2 1186
 .טקסת 1. 28. {וסת-םמסז. 06 ש85 קסעה !ת {חס /6005ה
 םט6(:8/ 01 ?;|חס זת 1 703, 8616ח00664 8 )6650 500001
 / 6046118ת60 2צ {הס !תסןופה טתוטסזֿפווע 01 01/תס, 8ת0/
 / 8146/08:05, 2608זװ6 קתוט816 1680ת6/. 1 חס /?6תסה
  תּבזתס ש85 800װ166 מָצ הֹוחח 60006ת11ץ, ֹות 0106 {0
 / קֹוּמַע (וס םש:סקס8ת; וּב סזו8ותב| תהתוס 25 5ֹוחחקֹוָע
 / {סעפ טסח הקזהזח (סז, ?סוופח:1.סץק8 2זזחס102).

 / 26. חס 606ת86ז 01 ן;סטתפ ֹות 225/סז0 (0211:1:ג8 116-
 םופה טָצ םז. }. 601116ח, 16ח006ז4 (קק- 249--264),

 0616זתק {ס ). 50000164 5 !{8זמסטפ שס{8 סת
 {ה6 1ת00-םטז;סקס68ת תסט46 106 8טזתסח* 5
 / ןהס 6850תפ 01 {הס 061600060655 01 {וּפ 860661.
 ?'תס ט56 01 {חס !סזתֹותֹותס {סז {ה6 ק1ט/8! 01 תס46/
 /  שעהוסה ש6 /ו66/ ות זתֿבמתַע 12ת048965 15 6821810660

 / עק {ו6 1804 4084 {ה6 זתסזחסי 15 {ה6 16660218016
 .{הס ץסטתק. ןװס 8056ת06 01 {16 תסט1ס/ שחוסה 6
 / {ותס, 2651065 {ו6 56/01606 180818865, ֹות 106 0
 8{ זחווק 8ת0ס ות 1.הטּהתוּבת 9100ו5װ,5תסטטע6
 18ת808965 תסטסז טהס}|ש 8854/804 ?ץסזמ 558. ---}ת {וס
 6181606 01 885(ס/ת (1811018, טתוסה 1פ טסזק ת68/
 ןסזהיע 3100ו5ח 85 1688:05 106 ט56 01 6 86ת-
 / 8615, 106 תסטוסז 18 עסיק {ז6ףטסת6 65ק6681 ֹות
 6 סזװותטווטס 8ת0 2251:804 תסטתפ, !ת שהוסה 568 5

 7 1תס11/6760+ (6. 8. 645 5/26ע0/0ע/)
  זתספ/ 68565, הסשסטס;, 186 26ת06/ 15 080566 עע



 אאנׂש

 22. דחס 06ז1ט26/0ח 07 {הס ?/סז8 ''206000* טצ ןט828
 44. 1016, 1אסש-'צ סע (קק. 205 --210)- 6

 ךװס 66/תחס1ס89} 0? {הס טסז8 0//2/6 ובּפ 266ח
 1ז60טסתז/} 615609560: ט8נגסו5 06/1ט8110תפ תהטס 2660
 519865160: 4/000/20/ "6ת7"01050:6 8ת0 2/0020/0
 200002676/ "8996זחט|ץע/ טנסהגטווסת" םֶש 46 2:00/-
 6100066016 11011000, הסמז. 207 "סוטסץס6, 56ט818110ת"
 טצ 8411 8/801/0/, 816060 "תהזמס 01 8 !סטתסזע 1תא
 (וס 8860 01 (60106" םָצ 406 ,/6015/ 1:06/6108686-
 610, 1481. 0079006010, 184 268ץט4ט5 (01. 3תפ| 8ע-
 טפע) עצ 116ץ6ז-ז.טמו6.-- 1 חס 8ט+הסז 64611065 6
 ט016 {זסוח 018 ע10680ה ( = אז ת6:) 20060065
 80062105 (50. 071: ם8ע001016 04 /060/6ח,8 /626/)-
 ןתהס ט56 0/ 8 {סזזה 01 (06זזמהת 0זו9ֹות מע 106 148-
 ןוּבת )65 15 6אק18/ת60 קצ 1הס 1804 4181 {הס 2458-
 1:608518ת ,609, {הסטקה !סש ת תטזתקסז 860 ק0556-
 5519 סתק סתס 59ת820836 81 !קסתתס, 6606 הו8חֹוש
 165060166 ןקָש {הסֹוי 1610 -- 261/6ט65. 1 06 טשס;0
 סססטעפ 1סז 106 1115 {וזמס ֹות 8 180ת12640 508ק6
 ("2060105"), ות 8 ם8ט8| קט 0? 1555 155066 מע
 םגט| ןׂש. 1051680 01 {ה6ס 8//148ת טטסע4 507704000,
 1560 !סעזהסז|ש. 25 8הת 8ת080!8ת 01 {הס 6אק8תפוסת
 01 {תופ 010 ע100ו50 שסע8, (ה06 8ט4ה0/ זחסתססתּפ
 {חס 1804 1184 {הס תהתוס ',6ש/פה" ?סע 406 6(182

 ט085 פטקק18ת160 םָצ . 7/40/52" וח סט; 08ע5-

 23. ןס!תסז'פ {סזחמפ טע 14242  1140 (קמ, 212--918)

 .ךס 60116000ת 600ת48ותּפ שס105 1סז ןסותסז'פ
 {0015 8ת6 טטסז 5. 1 תפ {סזזתפ הטס 2660 64

 קש 4106 8ט+הסז ֹות 1615, 10151104 91 (1:00ת0-

 24. ןהח:טאה,3 ןסשופ8 /סט8ס2/וח טַצ םז /א 3/ס1תז510,
 שוומס (קק.:217--256) = -

 16010/4/ זחס8תּפ 8 הסמקסמוֹות, חס 500601-
 זח65 ןנ18ץפ 41645 סת קס0ק16, 800 501060/ז065 הסוקֿפ
 {הסתת. 2 008/8046015010 81/1ט16 15 חוּפ ןסתק 6
 ת= קט65 004 84 ק60016 10 1/02װ46ח0 !{הסזחח+ 16
 טשסז0) 08תת0{ 26 106ת00668 טט4ה {הס ט0665ק2/684
 180/6400 סז ט400/1040/ "608/56 ןותסת' (טשוסח 15 קעס-
 ט8מוע 6601066 !חסתו /.6707040/1, {הסטפה 402
 {תותאפ {ח6 00ז/6500ת0108 201ופה וטס/05 001100/0

 10601/66/1 10 ט6 4601066 {זסזח 2.600700/), 106 ֹות -
 098104'1 (6א01808110תּפ 01 16 1 8/תמטס ּפטמק1סח16ח-
 {8יע 10 885חו'פ ססזחתהסת{8זיע) 727:://) 15 זחסת410064
 85 8 ן00זװ8תס6 ('1082") שסז0, 6408/ 10 {ח6 1821-
 תוט010 .66זװסח 86ת-1 8חח8!ץסת (1161180װ 17 2), טטחוסח
 חבּפ 2660 015009560, 81 6011/66ת1 {/זחח65 1ת 1046ץ2-
 {טז6 (ססתט6 252116 -- 31,332: 88 84 וט 10,646.)-
 ך'ס הש!הסז {הֹותאּפ /60/4// 8ת8 /0//0 {הס
 58016 טטסע0; {הס 1806 385 תתופפק61/ קֶצ 16 60-
 1515, ות 00ת5606006 01 {װס ז696ת/18װ06 6
 ס08/8046ו5 01 4084 וחס (ךוטמל--ןוטױל)} ֿפטסה
 תתופפקס1תקפ 0? !סזסוקח ט00105 806 טסזע ז/6חטסתס
 טהז0סט|8ז|} ות 016018608| /16טז66ש 16865 -- 106
 {טס 501/145, /4/// 8תח8 140/44/, 8װ6 8150 עסזִצ
 זחוג0081146 ת 008180460, טטה01685 (זשחטהשזח'פ /6-
 1606 ֹוּב טסוה 1106 !אתסשת 806 ו8ּפ 61116/6ת1 ?טת-

 אאזו|

 תבטס טס5565560 8 ססקצ 01 406 קססזװ /4 168 1
 1 2610ת8ותק {0 קזס1 2 ?עסוזחּבתמ פ (11מע8זובת

 {חס ,,זץ8תא?טעזסז 54801010110106") 6011606/סת, ט5
 טטז0ת8566 8 ץסהז 880 עֶצ 106 116טז6ש תוסת (201-
 1626, 01 01ת0ס1תת80, 8ת0 15 קט2ופת60 /ת {הוּפ 8/-

.41016 
 106 סת|ע תחופ!886 10866 עֶצ 546/050006146/
 ןפ (הס 51846006ת4 4084 106 3100/15ה ט6/510ת ט5
 418ת518464 !עסתו 1,86ת: {הס 1804 1פ 108? 8 160ת
 66/00ת ש895 תסטסי קז1ת460, 8ח0 {הס שע6/ 01 6
 ע100ו50 4644 1/80518160 14 !עסתו 8//148ת/ 25 6
 8ט+הסז 01 {הס 20/6-84/62 89 105 סתֹוצ טו88ו5ה
 טט1166ע 01 4084 {1זחס טשהס {008 8ת 1046/651 ת ק1ס-
 {8ת6 1146/8!טזש 106 פטקקס5100ת 01 הֹוּפ הט?הסזפהוק
 15 טסזע ק18151016. 2/!חסט8ה 1118 1,6008 6164 9
 81 06ת106, 8ת0 {הס 66100ת 0ט0160 קָצ ע6ת6טוו {5
 {עסזח שס/סתב, 1504, {06/6 15 תס 16850ת 01 00ת51-

 661ת2 14 {06 11151 6010.
 8166 הבטתש 6ת066 {וֿפ 841016, 106 8ש!תסז 064
 {ת+ //ז. 1{. 18ת68ש, 01 {.0תםסת, 85 160081266 1ת תוּפ 8ז-
 {תטזוּבת 1686ת45.ק. 2418, תס16 4, 10טת0, {ההתאֿפ 10 2;
 ןיוי 8516, 8 ססקע 01 "02זוּפ 8ח8 ט/סתתּב" ֹות {ת6 ן1טעבזצ
 01 םז. שש. 8165 ש000804. 85 ג|ץ. 81688ת06ז ןזהזא, 01 ןאּסשש
 עסזא, ותֹוסחתתּפ 416 הט!תסז, םז 5'7001804 ןוטזהיק 15 8? קז6-

 5601 ות {תס 1זותנּזַק 6011686, 0087010-
 ןזסזמ 406 660110/9. 2ז. (48946/ /0תס!ע !ת?סזזתפ ט5,
 {084 תתסת110ת66 טתנחט6 ססקע; שת1סח ש8ּפ קס5512)} 106 506
 01 266ת6ז'5 !ת/סזתוה11סת5, 15 ֹות {הס ןוטזֿביע 01 סתס 0/ 6
 (0סעוטז1006 ס0116865, 806 08תחס! 26 2680266 {סז 106 קז6-
 5604, {0ז {600ת1081 16850ת5. 117. 18ת68ש6, הסטט6ט66/ סשתפ
 8 ז0108ז8קהע 01 1תס שתס16 1646 85 1הז 85 ות םע. עט 5
 ןטט5569510ת ()ט8טס5 1--94 816 1802108; {הס 1851 1621 15 75)-

 20. ע066/50 ות !טמק2זצ סצ 1901 5הקוחמ 2016160
 (קק. 195--900)

 עוססופת ופ פקסאסת סתוע ֹות 06048ו0 ןק8זוּפ 7
 {סזתמסז !1טתקּפזקי 1)6526018/ !ת 5510ט8/18, 1י!8זתו-
 זספת, 8ת0 1/8תפץ!ט8ת!8. {ת {ה6 2654 01 {ח6 00טת-
 יע, {ה6 0146/ 86ת6/8600ת 5ק68/5 (16/זת8ת) 8 6
 ץסטת26/ 0ת6 /1טת28/18ת. 1/0046ת 1ע100ו9ת, הסשס-
 עסז, 4065 תס4 624156 {הס '91405ה"7 קהקסיפ 84
 טסס;5 86 ט01066ת ֹות (0ס/זתבת ט6ה !11סק;סש 008-
 18046/5. 964 4016 תטזתקסז 01 ק60216 18ת0/8ת6 1

 ןוסטעששש ם08/8046/5 15 טסעֶק 8:684. ּ
 ןוטתק8/והת 3140150 011/6װ5 ֹות טתסת64105 !עסזח
 {תס ס(תסז 01816045, 6. 2. 11 ובּפ 106 0/6516/ת-914-
 ףופת 8 {סז 141 18. 0. 60 סט (8תפ, תוב8/ 8/ת) }6
 00ת4815 8 1316 5ת181| תטזתקסז 01 /1טתסהזופח
 טעסז05 (4760 "86664", 5/110001565 "תסתפסתפס", 646.)
 עסזצ {ס60 11סקעסוט ט00005, 820 תס 5180 0ת69 24 8//.
 ך'תס תז/טסתס6 01 11006זת (06עזװ8ת 15 עסק 51/0ת8-
 ךששס ע100ו5ה קס6זתפ 5טת8 !ת }!טתטּהיק 8/6

 80460 {0 {הס 8/0016.

 21. /(246ח121 10ז גח 16101/40ח 07 16הסוחח סע 1. 16ז6ז
 אחס!זװ (קק. 201 206)-

 2 ןופ! 60048ותֹותק 03 שס/05 966 ֹות ן4װס/תמ
 ופ עוטסת תסזס. 8 {66ש תס165 תהע6 266ח 80066 טעצ

 ןא. 8:1136201.



 אאו|

 ןוחקסת'פ טסופוסת 1165 10 10111846 106 װ6614602/ 20-
 תובתס65 01 (-הֹוּבֹזְשְי ש6 1/תס, 106/61016, תעס635
 {זסזח {הס 701881015 8ת0 01הסז טטסז85; 106 /הסזס'5
 ןסע6 800 86ט6ת60165, 10660ת9 068 {הס טש46/'פ
 םקקזסט8), 86 4650ז1060 4 {צ|| 1606. 106 626
 {68{ 1פ 8 110/8| 1/וצ!סזע;: 106 51/655 15 1810 טקסת
 {ה6 8ט(6תסז'פ זמסז8} /6116011005; 106 10ט6/8' 81160110ת
 15 60ת5106/64 8 תחס/48) 5ֹות, 1ט501066 סתֹוצ םצ (תסוז

./8000-611 
 ךתס 8/0016 8/065 00ת16ת/5 88 8650 1105
 01 {ח6 {טעס ט61510ת95:; 6 ףס8110ח 01 ןטז1סע16ק 15 4
 טתש601460, {הסט8ה {תס 8ש!הסז 15 1תס11ת66 {0 פטק-
 קס56 1086 26ט6װתטסת 26085160 8הת 0146/ קזותס

 טטהסווע 1054 10 ם8ע-

 18 דחס {166ו5ה0 0121664 07 000012ת6 טצ 2.162!ח2ח0-
 עווסה 8182 (קק. 160 --188)

 8 ּפטקק/סזוסת+ 10 1. ט/61חז610ת'5 8/11016 סת
 {חנפ 10ק16 (.5/76216ח, 86ע11ת 1923), 00ח{8ותותק 6
 סאקע65510תפ. -- }{ח 106 1ת1/06001010ת, 511655 15 4
 טקסח {ה6 וזחקס118ת06 01 /600/םֹותט {ה6 60
 1ת846018/ 01 (:0טז18תסוּפה 3140150, 1סז {ה6ס זרּה)סחווע
 01 (:0ט118ת015ח ./605, תהטותק 266ת 6אק61164 זח 5
 טצ {הס 1585 2סטסזתתוסת{, הּבט6 60/06 1010 060ת-
 {804 טוה 5ק68/6/5 01 0(ה6/ 601816049 8ת0 1056 6
 010 תת846118). 1 חס (000:18ת0ופװ 0181604 15 0+ 1

 ע8/06 {ס/ {חס ופ!סיש 01 106 310015ה 18ת20886:
 6065 תס! סת}ֶש 00ת18ֹות 8100810 !סזזופ 01 (6זזת8ת
 סזוַפֹות םט+ {הס 00ת510618216 51004 01 518 6665
 ןפ ּפטעס}ֶש טסזש 016. 106 8טותס/ 5ט2ק0565 108 6
 01816046 8/056 סת 50תו6 201150 {6זז1סיש, ?עסזה טטח1סה
 {חס ,/66ט5 6תו12ז8160/ 8116טט805 (קזס28!מ)ע זת (.תתת1ס1-
 תוו2א1 5 6106, 17 {ה 586.). 286 01 {הסזח 664
 ות 116ה08ת18 8ת8 58/008108, {ח6 תו)סזווַע ט6ת1 0
 ס00:18ת0, ועה6/6 106 6018160+ 085 1ת1166ת060 תצ
 8106 (06/זװ8ת 8ת0 1860/8ת6 }ת 880100ת 10 {/0ופ;
 {ה6 8ט:הסז תוא65 0ז16 תסתובזאפ 60תס6/תות קתס-
 ת64105 8תס 618160101084: 6. 8. חס קסותופ סט+ 6
 0005146/ת8 (הס 81681 זתסמנוווש 01 {ח6 2694
 טסטת048/165 266ש66ת {תס 01816045, 85 15 106 1804 -

 טט0ה 82/10ט/!טז8/ קס0ק165' 180938265, 08תת04 64156.

 19 םגזופ 2406 ט/סחמג טָצ םז .|  502128/ אסש 304.
 (קק. 187--196)-

 6ו096קק6 ?6ת1טז {הס הטוהסז 01 8ת 118/8ת
 418ת518600ת 01 {ה6 2:58115, תוסתזוסתפ, !ת /וּפ קז6-
 1806, 8 314015ה ט61510ת 01 {װ6 !התוסט5 תח60186021
 ןטסזת8תס6 01 "זופ 8ת64 ש16תמב', שז166ת ֹות 0648-
  טס5 (?סזסתה 1594), 01 שתוסה תס 4065 תס! |;תסש
 {הס 1:8ת518106/ 800 0ט0165 {װס 6010836 (ט. 6
 8ע0616) 84 1011 16ת86װ. !אס ססקע 01 1084 ט6/510ת 15
 טע656זט68 40-48ע- 80 ./6000, 16!ץות8 קזסם8מוצ סח
 .57600:560106166 ((66ת6זט1.1.8121101060500656ת, 1004)
 {הותאּפ סתס 0//2 86/// {ס הּהטס קססח {חס 118ת518-
 {סז, שתס 1פ קס55ו81ש 106ת0681 ש06ה 2/6 67//80
 סז 816 706001/0, {הס {8זחסטפ הט!החסת 01 {הס 2006-
 84//. 51610500ת5'/6146 1ת10100800ת5 2/6 1866
 {עסעה 8 16006/ ש/146ת טצ 260606ח טשחס ופ ןואסוע 0

 - הז4הטזוהח 1686ח08 טצ סם? 1 1206 10ח0פח
 (קק. 129--1401

 / ןת 5286 0? (ה6ס 28זס; 01 {06 6006040, 8 ס0ת-
 518 68008ת906 0 16605ה 2תס (0תז1508ת 1166/8/ע
 זססט048 1000 ק1806 ת {ה6 11:4016 2865. (0תס 1
 / (װ6 םסתובתס65 זח056 61065ק/680 הזוסחַק {הס 605
 ;85 {חס "2/4ט5-1101", 08566 טקסת ֹששֹויתֹו טסת (2/8-
 16תט608 5 קססזה "601821015 046/ 06/ 1446/ זתוז 66
 0866" (82004 1204--10) שהוסה 0835 1/8ת5-
 1860 עצ 8 /6615ה 2166זװ8ת, ֹות {װס 101466ת/ה 06ת-
 {טזעי 1 תופ 5ט6046)2 085 2660 1/68160 !ת 4648/| טָצ
 {ה6 8ט!הסז 07 {הוּפ 8000016 ות ,םזוהטז/םת 1,626005"
 / 1102, תטסתבזוטפ 1012, {אאאש--147 קק. 8 ט6ז-
 /  פוסת ס/ {ווּפ 1626ח0,קט21/15066 24 118ת/10/ז ות 1892
 85 2660 03146 טתאתסששת 10 /תט65008810/. 16 0685
 {הפ 4016 "/7/510006 0467 10ס700150/6 61200/ח4
 4 /100061/ עטס 6:/1/40067-06 00//6:/18686060 5
 ןשמעטמ 6///16ז (1006/0} 1ע07445 016 26111006 /0/-
 + 8606ח9 6/4600/ 00//", 806 15 16018ז48016 100 56-
 / טסץ8| זס85ס0תּפ. /1/54 01 8// {הס 18020896 15 קטזס
 (0סזװובח,(הסטקה שז6ח ֹות ע100/5ה 0080804605. 2)-
 {הסט6ה ות קז056,16 ס8תתס+ הבט6 2660 100ת060 61-
 1601 סת {הס 0/18ות81 '(012210:55 10? 14 60018/ת5
 / זתּבתש זמס!וטספ שחוסה 86 תס+ 10 26 {סטתס ֹות 6
 + "טשוטהןסופ" (0ח {הס 01הסז ה8תס. ט6 0664 זח056 1
 10656 זתס11ט65 זת {חס "05-1101:/2", טהוסח, {86ז610/6,

 15 זחספ! הקזס28ק!ש (הס 1684 1566 םצ {הס 8ט+תסז
 - {חס "11008105006 8/26װ!ט08",

 16. םסמט}גז כא = פ םוצוספ טצ |. 1. 02ח2ח !אסש
 { (קק. 159--154)-

 / ןס;סזװתק 48 8 זסטסש 0? {הס 001166000 ,4/-
 6 עמ /זםע/סע1* 600466 וח 1923 סע 5. 1.סגוחמתת;
 .טעהזײ8ש, {חס 8ט1הס/ ץזסט65 108! {ה6 תתפןסזווש 1
 |ס 8ח60-158/ 5085 86 תס 168 קסקט1ב8+ 5
 { 01406/ 5085 ת0006/ת1260. 66תטותס קסקט18/
 ותשֿפ 8/6 פהסשת {0- 26 106 50ט/06 0? פ0תו6 ס/
 סזת; 080/1605 (תהנת51/615 ) טססזתפ סז 6טסת 518ת-
 85 !עסחו קסקט|8ז ק|העּפ תבט6ס 266ת 0566 {סז (וס
 65. |הס 8טותסע 00ת5106/5 85 8 זח05/ זסתול 6
 - ץזססטס1 01 1521 קסקט|8/ טסס6שע {תס 2886 0? ({וס
  שעתס 6002216/ הוזפה 1660604: {ה6ס 18146/ 085 686-
 60160 84 שנותס ֹות 1002, 81/6/ הבטֹותַ 181166 זת 81-
 8081{ װ08 חס (1סטסץתס/ טסת 080! שהס 188 1270
 + 8 60/2018! קטתופתזוסת? טקסת {0056 שהס 0860 קהז-
 10סוק8160 ֹות {הס ויוּהע-?690טם!. 006 8684 ט8/06 6

 8150 {הס 5095 סת {װ6 1246 01 טסזמסת 0046.

 17 תמעס םזועפ טח 2/חנתו סע !חגצ 2זזא 2ת218-0112
 5 (טק. 153--161)

 - "עס ט6/910תפ 0 {הס 0061 206 60/028/60: סתס
 85 6006 ֹוח 1597 21 6106: {הס 01הסז 15 8 זו-
 / תטפסתוק1 שז6ת טצ 1. 26ט11026ת 8200 1580 (606-
 ןיוסת. אס 100) דחסטּפה 40686ת2 0/ {הס 5806 פט2-
 64 ((6 ןסע6 01 {הס עזפטס 27007/ {ס {הס תופה
 / ןקזו65(פ 6גט8והסז 6//2/7  שנסח 00418515 068/װ), 6
 - 008080/6/ 01 {חס {שס 16818 15 0116 611?סז601. 1961-



 וחס 1116186טז6 416 {סץתחפ 1560 םָע 1ח6חו561065} סת|ץ-
 600 10ע108000ת5 806 1614 85 6181600081 (6. 2.12604
 142 עס1/ 26עמ, 6 1006, 16, 154684 01 742 ץטס// 26-
 עסמ} 6 4//56 10). 81פסח'5 סטותוסת 01 12(הט8תוּבת

 ע10015ה 26108 {ה6 2855 0? !הס 10/6ז8זִק 18021886
 עחוקח6 26 16104640 םע {חס 1804 1081 106 {תזס= 4
 טטז14615, 206010616 240ע606ז 5/סז6חנ (?הסטפװ םסצת
 גת 11?הט8ת18), .0/601:/3 ,0600//416 8ח0 126/0/2 סזח-
 ט|ןסעס4 {הס 608/2ותו8ת 6181604 סע; 6156 {תס 201ו5ה

 סת6 -- םשז {חס 2654 0ז006/0ת 15 106 ט56 01 406 -
 {תזסס 86ת06/5, שהוסת טט6 זם66/ 204ה ות 40656 {שס
 61816045 8תס ות |ו6ס/הזִ-9100ו5װ, טטהסס 85 106 14-

 {הטתוּהת /:תסשפ סת!ֶע {שס 860ת60615.

 13 דזמס שש2ו6ח-או28+ 07 186 ןסש9 01 ע/סחחב ֹות (וס
 1560 586. טַצ םז. ה4ז6חטז (1016ח8תח,016002 (קק.89--99)-

 16 8הטתסזי טטמ115065, ?זסזה .{ח6 115. ואס 7
 01 {חס 14800ת81 }{/ט;ביע 01 016תתב/ 8 פסץװסת 7
 {הס םעסש 1118 !(18תתפ קעפסתס1/ 00ת48/תוחַק 8 6618/-
 164 0650ע/מ0סת 01 {הס "0081װ-/,1804"  (ע6/4/1080/01)
 01 106 !8זמווש 0? {הס טסזתבת ֹות 60114066 סת 6
 606 01 {הס 5'00110 סזזסטתמס1פ!סת. (.1 86 (66זתו8ת 01-
 8ות8| 01 {הס 406500ק00ת 15 קוטסת ֹות {הס 310605ה

 681{1). 16 8טקס8וֿפ 10 26 406 6821165/ 1ת4611196006
 {תופ סט5/סעת ןק;ס56/064 םטָע {הס 2856סזת 669 טק 0
 {הס קז656ת4 48. 1006 261800ת 261װ8 טסץע 0168
 {ה6 8ט?הסי פטקטס565 148תפ םקעפסהס1/ {0 הבטס 266ת
 01 !6ש0פת 0ז18ות תותחפס|!; {0ופ קזספטתוקססת זו{

 26 פטמקס1ע160 םע 01הסע םועטטומסת15-

 14 ךחס 00ח|טחס6:0חפ טסח,66ת ֹות 1566 2ת6 164ה 06ח-
 {טזץע'פ ע166ו58 טצ א 52:18 86ח1/ח (קק. 95--198).

 ךתס 1{ ה 6. ססח}טתסווסתפ 1660 (1/600)
 8ת4 6600 (06ח0) יטסץ6 1566 ות 1ח6ס 10110שװ8 ח68-
 תנתקפ, 1051 זת גיות (16זזװמת: 1) 681581 (=11ת6- ע6//)
 2) סזופֹותּה!!} 512ח1?עותפ 66110160סע == 1{ת. 0. 645567
 0/5 (816/ 8 ססזחק8ע80/ט6), 50006ז0, 660 ן{ת 0. צ-

 {הס 15886 15 תתטסה {ה6 58ח06: הסטט606/, 81/ 106 = |
 {6445 68060/ 40056 002166 ?עסתו (16ץתומת/ 6
 ןעסט, 060, שהֹוסה 8/6 608/804601500 01 1צסע?חסזמ -

 (ט6זזמבתע; 8ת0 תס1 1070 6007. סת {חס 01װס/ 48ת0/
 {הס 0. 3. 4646 תובע 26 010660 1ח40 {שס 8/סטקץֿפ

 800010/ת6 10 1016 6א35106!6 156 04 ע00, סז 660. -
 ך'תס קנס96-1/8ת5181:0תפ 0? {הס 431216, שה 106 סא-
 ס60410ת 01 {הס (00ת518ח06 660/000 (1544), 85 ש60
 הֿפ {הס .קהיםקתז856ס 01 {הס 81016 (6. 8. 210//ע/ז0-
 םשא/, הטטפמטזפ 1543: .5/0066/-864/0 םטטּפכ. 41
 םססא 01 4100865, 118װ608 1504) 2610ת8 {0 ({וס
 ץ60-8טסטק; 41ח6 060-8װסטק 60251515 01 טֿזוסט5 תסת-
 - ןוטעס8| שעו0תַּפ (6. 8. 56ע/0 2014065, ןפתע 221
 ./ספ/טמסמ, 2טזוסה 1546): סת|ע טסיע 660 16818 (6. 4.
 {הס .5/467-180318600ת, 10װ6תװגט56ת 1544) פהבש
 8 תווא60 פעֿפ(סזח. 1 חוב 0151/ת01 66018ז681100 668
 טפ 10 66/6זװװותס {הס 8ט(חסזפתוק וו: חסח{0ס 60ו521606
 01 זוּםתע שסזאפ (81016, 8ט852טװ8 1544: 81016, 60ת-

 818ת06 1544 616,)

 אוא

 |6 60465538 {0 קטזסח856 תוסז008ת0156". 106 סזֹוקֹו
 0{ (ה6 {סזחװ 13 25 ץ64 טתאתסשת. {ת 14תטתוּכת

 עומסופת 16 וצ 081166 6/07 סע 4///-

 11. פסזח5 10246ח12| {0ז 2 1166/58 ם/00/סחגזצ טצ 02-
 תוסו 1סץעטוע 761-,4ט1ש (קק. 71--80)

 םצ שֹּבִצ 01 8 !טזוהסז פטממ16תוסתז 40 11. 0061ת-
 ז610װ'5 810016 סת "1 װס 3140ו5ה 01 600018ת0" ֹוח
 תופ "'5ת68ק16ת" (86//ות 19023) -- סתס 85 266ת
 שז04סת טע תםז 2. 18ת6גט ֹות {חס "ע106ו5װ6 1110-
 ןסטעס" --- 8 1156 15 8וטסת 00ת18ותֹותַט 128 שס/85
 ט8:6 01 {הסזח טוזֹוה 6/ץעחס108165, ?עסזח 642
 (טסזח8108),/ 1 טזתס (1 8זתסש), 14/3086 ((018006) 820
 טזססתס. 106 הט6חסז 15 0? סקותוסת 1024 {הס 514-

 םופה 01 (60008ת0 הּפ תס 01511006 60074-5100/4
 165 סששת, 84 16851 {06 תטמוקסזי 07 5טסה טט0709 5
 זחס56 11/01460: הס 4065 תס4 00ת5106י (003:18ת4152
 ע100ו90 ,8ת 0/12108| 6181604 טט+ {הותופ 14 8 תווא64
 10וסזת 10ע00660 01 116הט8תוּהת 1140150 2ת0 8 3/65-

 {6/ה ע100ו50 0181604.

 12 ך'װס פטזמגתוסּפ 0? 106 169 ֹוח 106 0134106 1
 119206409ז26, 08ז2/06 סצ םז 95. 606159600608, 81/

 5296109ז26 (קק. 79--90)-

 ך'וס פטזתהתוס5 (104ת8תהספ), שתוסת 8/6 008-
 ז8046:1506 01 8 06/48ות 54826 01 010112800ת ֹות
 שת/סה !8תוווע תמתוסּפ 016 תס! ץס6 6215 תטס 266ח
 4604 סטסת 1816/ 5106 סֶע 5106 0(ה 18תח1|} ת8זתס5-
 8146 8012 8ת 8120806110 1154 0? 8206 300 תהתוסּפ
 01 31681פ0, 1162ע66, 29518ת, 10418/ת/8ת, 01 20-
 ןופת ס112ות,1{ה6 8טחס 8005 8 {6ו זסח8;אּפ זת טטחוסה
 תס 6101065 {תסתת 1010 0816801:165 200סזםֹותַש 10 6
 0811065 110100164 1ת 106 פטעתמתס: }) 2תץפ1081
 ןט60118116165, 6. 8. 2011076 2160, זחס8חֹותַפ 8 תוהת
 85 18|| 85 8 סו 8ת0 8 181. 2) 1ת1611604481 0ט8-
 11065, 6. 8. 267914010/0 "8 זחּהת שהס {הותאפ הופ ע16-
 םופה ש21| {טזת (6/זתבת קצ תוסס1/ץותע הופ קזסתטת-
 0186/סת". 3) סוושֹות) 6. 8. 5/67///0) 1644 418656 ח8-
 זחס5 פתסוט 406 1:60ט6ת1 תתוקז800סתפ 01 {06 1665-
 4) סס0ט08600ת; {ופ קזסטק 8ת0 {הס 1856 0ת6 6
 טקץק1160 2084611815 101 !8וװוןע תהזתספ. 5) ט8!;סתע-
 זת!05 8ת6 תוה6יסתעתתוספ, {הס 1866 (6. 8. 2605
 160001515) עסֹותַש 60106006 01 {חס זתתמסז18ת06 7
 שסזמהת ות 16ש19ת 1116. 6) 800146ת481 תהתת5, 6506-
 618)/ע 0056 ןץעסטותק 8 2684 82ק6046, 930 85 07

 16 15/0165 סז 10/5/1/6556/-

 13 0121606 8ח6 1116ז2ז/} 12090286 סע םז 8. םוזמ-
 טגטחו, 11גחוטטח8 (קק. 89--92)

 16 ופ טסעש 01000011 10 קס1ת+ סט6 {הס ותתטסת-
 065 01 {חס ע14019װ 012816015 טקסת {װס 1166/8/ש 18ת-
 00886, ות 0856 01 {װס 81/20+ 615//ת0010תפ 2640660
 {ח6 61116/604 1010חופ. 5061תש 1פ תסו 103ת066 סה
 סח6 6181601, {ה6 58ת06 008/8046/5 2618 קעסתסטת-
 666 6011/6ז6ת/1ע זת ט2/1009 ן218069. 445 10 טס5
 8ח0 800106ת06, 416 זהןסנווש 01 (0146:59 6



 אעווו

 46/ ןטת26 !טתופ 5ק71800: תטת תֹוזהּז זתֹוסֹה טטטח461
 ט8תשזת 01 5612186ת שופסת טת' 8/096ת 2653006ע

 זתֿסת ןח 26װסוזװ 06/ 0561 61261060
 485 51 פֹוח וי הסז2 2 זז 408604 תס8סח

 8165 ט1| טת 2165 8
 0855 51 1156 טסת 66/ 40/0616 84
 80 6סז 400ה 50 18ת9 ש6/ תחוז 2618ת26ת-

 0466 8615410ה 60ת1606/4: טט85 10ה זתוסה ט6/510ת
 ףטז60ה סותפ 066 200616ת הסת 5/ 65 0|86ת

 085 6156: 51 הבמסח 8610060ה? 46ת 20/ת טת 060
 זה( 6ה)

 066 ות 66 ןט826ח/ הס? 51 2ט ט| טס/ הסח! 1זג
 טת' הבמסת ֹות 8610 טו( 6

 0855 ם/ וה זתטס?ש1| 6/
 טח 0810 ת זה {8סֹות 5101 תוז תוס
 תססה טסז תט1+ תססה 152616 שת' 16װ

 4060 זחס6004 8265ות, שס/ 6ותסז טטס106ת 26/טחססח
 46/ פֹות |וס הס6 86608+ טת' 06 510ה טת'סז שטמססת

 ות 2ט 56/0/6ת טת 4085 20656 26 עטס 50חהזוסװסת
 נס? שט6/ וחו שס106ת 86001/6ת 85 תוסע 4

 |65006װ6ח
 עסז זת015 21 6/תפ 160ת185 1896ת4

 0סז0 שס14 61ת תה8:500811 פֹות תתטס+ ש1| תוז טס/
 14:826ת

 טת 086 פֹות ןֹוק טת 1684 ות זח 01
 םופ 46 80ת18 08: זתטתם6/ פותסע 1/680614 500104

 4212 280 םוזחחג-

 126 הבמ 1סה םוז 46/ 21 5ק1| 265826 4855 4ש
 טסע 546ת0656 46 ת 5100 תוזמסת+ 10 18150ה6ת טת
 עסט6ת טט6?01ת 26:8/6ת /68ת, 6/ זתט55 6!ט8ת 21826ת
 40 1801 5626ת 040 םטזסה 51ת 62 261:02סת שוחט
 8ן/סה 8150 154 46/ }166 םטזסה םֹות שסז! 261/026ת
 טשס01060 טת' 0! 0 818266 46ת טשופפ 4855 1
 608556/ 82ט6 51ת6 6 51 46/005006+ 0066; 4
 ט06/06ת, 8150 5ות4 8טסה 01 8265616ת 2ט6 01 1 אסֹוח
 תוסופס/ 0864 20656/ טת06/ ֹות טסת טת' טס5
 תוסהז ות 46 6616 646ז0 10ה 018ה 268װסתסת !סת
 060 ס1תסי 2654816 06/ 8104 8ט5 !הזסזג תחטת46 4106
 םסעשזת םֹות 10ח םותסז 26561500216 8| 069 6 500/0-
 860: 06ת 65 פקעססהסת 01 ש196ח: 26561500814 06/
 טח 1/606 51 2ט 11/הסת 8טסה !ת 66ת 8ח 862016ת

 תס5460 1/6ת06ת: 826 21 660 2604 60615 /64 
 59ת+ טת' |וס הגמסת 0/ 26/60041460, טסת 06ת 5014ט
 6108 תטחוסי 50ת6106ת/ טת' קסש8ע 4000 06 21
 טסתט9ס 065 טת (/6טסת טת ספס 6/ }ססה 19 0465 51
 תססה השו 00 ?טז פֹותסת שת 266/6ט6ת 1046ח טת'
 טט610װ תנז טסת 26561500814 062 646|ת טת' 26/60016ת/

 טח 02 61 81 תוו ט| תטצ 26500816ח /8ת...

 10 501/6-0015 טע םז. 5824006942), 8
 (קט. 67--79)-

 5/006-2715 (םורג--הרוש) 15 68160 ות 0/278וװ6
 {חס ססקע !זסזת שחגסה 0ת110/6ת 26 1808/01 10 טט146.
 16 151 100541 1ת461650ת8 םס1!ת 101 2615ת 660תס9/8-
 קטתצ 8ת0 ק668800105 4081 {הס 58זװ6 ן0/856 ט5
 1566 !ת {הץס6 86ת61800תפ 01 ט8זוסט5 ק18065 6
 טתק856 16805 85 1011005: "} (0? "תוש טתס16") וט4

 אטוז

 ןסווסשנתש (הס ותזזססטססת 00ת18ותּפ 1ת01084/0ת5
 1 !חט010 5001065, (8018ת45/ 8ת0 2 !סש 6אק18-

 118110ת5.

 7. 0065 861001021 טצ 81 50500װ/4, גתוסזסע 2154
 01 ׁשווחס (קק. 57- 42)-

 2 60ת1:804 01 26400418/, 6/86שת טק 8166 6
 / ט508} תמּבתתסז ֹות 1160/66 8תס 208/068ת, ות טשתנסה
 608 2600/065 6ת88960 10 {הס 16615ח ק60216- 6
 זתֿמתטּפסזוק+ ש85 !סטתס ות 508/40050001208 (528/-
 80005202ץ2ת8), תס8י 00תס; 16 85 0146, {הֹוזֹוָע

 ז{ועס-ץס8זפ 880, טע 8 1165ה016אה (116556ת86/
 8 עס5װ/ט6), טהס 608ת160 10 5806 חותתפ61/ {זסזר

 קזופסת טצ זמס8תפ 01 {01פ 06/סזתסתצ-

 8..ךקהס 2ז0ופ2חצ ות גמ 016 ,ן164ו58 5009! טצ 1 הוש-
 וחס, אסש ץסזא (קק- 42--56)-

 ךס 8ט(הסז קט215065 8 50ת2 00ת481066 ות
 8 ם008166 01 {חס 86016/ (00116000ת, 0? 1466-עסו1
 שהוסה ופ קס55/ט!} 8 טתוףטס ססקָצ. 1 חס 5008, שטהוסה
 85 קעס28/!ץ שע166ת !ת {הס 18/ה ס6ת6טעש/ 15
 {ה6 4006 ?,4/0 5260 100 140 6/ /100006/4516/7* .
 16 2/ט65 הת 1ת460650ת8 6650/וקסת 01 {וס 6690
 8ז058ת'5 1116 0? 1181 חס. (0ת6 ט6/56 15 64
 {ס םטסזעק םעבתסחה; 81 01 {הסחו 8/6 210100160, 6
 80165ז11ה 5 8ת0 2180/5/1(ה 5 קע0165510ת5 1006

 1זת66+ ש/6ה 106 קס61 5 8קקזסט8)-
 8 פתסע? תופ{סיק 01 {הס טטסץ46 007600704 06-

 26ח00ז04 םצ 11 0. 1פ 8תתסא60 (קק. 52--96)-

 9 דשס 1140ו5ה 8000 ?זסזמ 106 .'/1000ת60סז 562245-
 טוטנוס+הסא"י טָצ 2:0+ םז ׁע.5429ח44 1602 (קק. 56--68)-

 ןח 8 5תסעפ 1ת:00000400ת, 106 8ש?הס/ 6א258
 ןופ 828111108110ת 21 26/תק 8216, טֶע ססח6זוטט60תפ 0
 {חתס קע656ת+ 2004, תס+ סתוע 40 טט21ופה 416 5
 01 תופ 5600165 ות 010 314015ה 1116:80/6 תטס ֹות
 {חס 1015 ק1806 10 ?ס!טזת {ההתאפ 10 107.168ת08ש 10/
 (ה6 תוסח 1ת10/718000תפ הס תהּפ 2וטסת 40 {הס 8ט100ץ

 הותוח561? 8תס 10 זרּבתע 0106 1116005-
 ף'הס 16815 1168460 01, 106 268וחח1תפפ 0? טת1סה
 86 2וטסת ת 1015 פטזחתמּהעש ֹות 2101 5186089 סשמ
 (;8תפסעוק!סת, 2/6 {שס 310015ה 1:8ת51800װפ !עסזג
 {ה6 1110016 2865. 1 הס 1151 01 {הסזח 15 8 4:8ת518-
 {גסת ֹות עהץנתס5 01 הת טתאתסשת ט61510ת 01 2012-
 ןּהתת !טת 111508ו "תזוחס6 8ת0 תסזטופת", שתוסה {5
 8 !/סמעסטע ז60851 01 {ה6 014 1686ת6 0? 28018וװ
 החס 2058ק084 1 /װופ 1626תװ2, 85 85 266ת פהסשת
 טצ . 1160160ה6 15 07 |תחס/8ת סזופֹות 800 04
 {הס הסקעסשש 8ט!תחסץ 2:6/ הבטותק ק85560 0660
 ֿפעעגּמת, 8תס 208218ת 10168?טע695. 106 0486/ תו8-
 תטפסעוט טטת1סת 268/פ 106 1116 "1421118 8ת0 2זחת" ,
 8150 85 8ת 1ת018בת 50ט/06 01 ןװ 86ת!סץ 5 ,8ת-
 60818ת1/8". 116/6 106 1608546/ 0566 8 (06/זת8ת 66

 {תסטפה 16 15 תס+ 0006 5ט/6 שוה.

 86ח-ה2זח61ס80װ טט6020021/

5000 13 6425 
 {ט606 שס תמבת םות ם/תפ 08! טסז 516006

 1651 85 סֹות 280ה 466 םטז1סה סֹות 6616 136.



 או

 1920, ןז 1923, 8ת8 "314015װ06 /201052616תופװת";
 שוותס 1923). 1ס הט6הסז 168/6/8 {הס 1806 4
 10656 601160010ת5, 1186 זתהתע 0106/5, 1864 10 1686
 זמתּבתֶצ 0ט65110ת5 טתסאק18ותסס, 85 תס ןק818:1615 806
 טססת םעבש 040 {ה6 101610/6 01 {הס (66/תו8תפ 88
 {ח06 ק600165 01 6!885ץת םטתסק6. 1285/0ז05/15 סק1-
 תוסת 60ת06/תנתפ 8 ט60880810 (002800ת 0? קע0-

 עסזס5 15 תס! 508:60 טצ 406 8100.

 סתס 01 406 ז0054 101606501ת2 זסתתהזאפ 165
 {ס {חס קסקט18 5841:1081 ט6:56: 2766, 2/1006 000/-
 176560 400ע96 6 106560, 640. זתּבתצ ט8/18ת45 7
 שתוסה 86 (תסשת ֹות 011/6/6ת6+ ן18065 01 6
 ע10סו5ת {6עעג?סעצ. 1 06 טס10 656//20401/ 15 01 (46ז-
 זתֿמת 018ות; 85 20006/ הבּפ 266ח 5טקק18ת/68 עעצ
 1050, 406 1054 ם8:6 01 106 טשס10, שֹהֹוסה ט5
 ס08ת866 1040 200/ םצ {הס 506846/ּפ 01 11!הטהתוּבת
 ע100150, טש85 1886 !ת 106 56ת56 01 "תס6616'.
 8612 תסוש טתות{611181מ16, 779567//4::2/ טט85 ע6סס66
 םצ 0001165//. 16 1804 4084 116 ט6/56 15 טתאתסשת
 זת 1תס 26זזו8ת 01816015 620604 2158018 (01. ./8תזק. {.
 (6650ת. 5/2:8006 טתס 1246. 1815855-1.010:1ת26ת5)
 םעסע65 106 62019/800 0? 258018ת 2663 10 6

.254 

 5  םסוסאהסט'פ 5006ז06 07 2 תופוסזע 01 ע168ו9ה שוה
 8ה 1תוחססטס1!סמ טצ 5. אושסח, אסוש-עסזחא (קק. 22--928)

 86/ םסעסאהסטי 8 תוקתוש 4816ת:64 110805װ
 ןו1ס108151, שתס 6160 ֹות 1917, טעסטס566 ות 40 6
 8ט?הסז 01 106 1ת1/00ט0000ת 10 16, 1086/הס/ טט(ה
 תֹוזת, 8 הופ!סיַע 01 3100ו5ה 85 ש61| 85 8 665סת/21/סת
 01 {הס ק/656ת4 51816 01 106 18ת80886; םסעסאהסט
 ט085 8018 10 1866 ֹ!ת תבתס {חס 015101:1081 ק8/6 88
 5604 8 6618160 פ0הסזװס 01 /וּפ שסע8 10 14126/.
 ך'תסטפח 1866: 1תט6511281/0ת5 תהטס 204 8684 07 856-
 ט6281 ט16ש5 01 !םסעסאחסט; 116 'ט101606 קטס66

 הס/ס 185 תס{ 1054 115 8106.

 6. דחס םצוטחפוסח 07 םסזתפוסוח'פ דהספגטזט5 01 116-
 0ו5ת םזסצסזטפ, טַצ םז. 80ז822ז6 ש/2609316/!ת, (16ת22י

 (טק. 27-59} } 

 126 8/00016 15 8 פטקק16זמ6ת! {0 18082 26עת-
 516/ת'5 '106019016 5ק;עוסתשש0:166/ טתס 10606ת58/-
 {6ח" (0/2/980--(ת800ש 1008), {06 זחחקס118ת06 1
 טטתוסת 15 קס1ת460 סט6 ות 1ה6ס 1תזעסםטס0סת. 548ז0ת8/
 {עסתת 106 10816018| 001160464 קצ 186/ת56סותת) 6
 8ט!הסי 0101465 {הס 51004 01 ע314019ח ןקעסט6225 800
 58ץ1ת85 1ת10 10/66 ןק8/15: 1) 106 ןקעוזתמזק 4
 ט;6561060 ןעסזח {הס 50/ו066165 8ת0 501:686 קע
 ע611810ט5 5000165. 2) פ8צץֹותטּפ טסעסוט60 !עסעה 0416
 טססק165 ץס6 80801640 10 {הס 015205100ת 01 6
 4609. 3) פ8צֹותּפ 0168460 עצ 665 גת {06 218-
 פקסע8: 10656 86 106 1054 02191ת8| סתספ. 1 06 4

 ססת!זּהיִע 0856, סטטסז+טת14165 01 קטס}1פתוחט ע16015ה ןקת11010-
 8108) 001160110ת5 טסותט 186, 8ת0 {הופ טסס/ ץ6ק180:ת8 8 טס-
 ןטתוס 01 106 ,/010108עץס", סע. 18ת08ט 5 2/11016 טטסט10 וה
 280 10 518ת8 סעסז {סז 2 0006. 1הס 66//ס/פ הפא 0. {ת-

 4805 ןנםזססת 10/ 50210ת8 11 שנ{הסט! 15 אתסוט16686-

 אט

 טצ םז 2. 1. םסֹוחַט 619015566 סטסו 8ת6 סט6װ 8922/ת,
 8ת0 {ה6 165015 017 תֹוּפ 1תט6500800ת5 2619 06
 טצ ס1הסעֿפ טש06חסט1 ּהתָצ קס551מ1וווע 01 1616/װ0ת8 0

 {ה6 תבזתס 01 {הס 01181װ81 80110/- :
 106 6651ת46165160 שבע ֹות טחוסה תס ם!טט60
 ןוופ 26568/0ת65 15 106 00161 26850ת 01 חֹוּפ קט21108-
 {וסתפ 2618 ססתוק8ז8!וטס}ע 5תח81|. /45 תס 6085 8/08ע5
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